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Amerikos Žemės Palydovas 
‘Explorer‘ Kelia Visų ūpą

Sausio 31 d. Paleistas Žemės Palydovas “Eaplorer” Bė* 
fa Aplink Žemę Ii Vakarų { Rytus; Bėga 18,000 

Mylių Per Valandų Iškilęs 1300 Mylių Aukš
tumoje; Amerika Ruošia Paleisti Ir Dau

giau Žemės Palydovų.

Sausio 31 d. vėlai vakare 
Amerika paleido j aukšty
bes dirbtinį mėnulį, ar že
mės palydovą “Explorer” 
(tyrinėtojas). Dirbtinis mė
nulis buvo paleistas su pa
galba armijos gaminamos 
raketos “Jupiter”. Mėnuliu
kas buyo iškeltas 230 mylių 
į aukštybes ir pastūmėtas 
bėgti aplink žemę. Jis api
bėga apliniį. žemę per 114 
minučių ir bfega 18.000 my
lių per valandą* greitumu iš 
vakarų į rytus. Palydovo 
kelias aplink žemę įra elip- 
so pavidalo. Aukščiausioje 
vietoje aplydovas iškylai ;l,- 
800 mylių virš žemės, o že
miausioj vietoj jis yra 187 
mylių aukštumoje. Ameri- 
kos žemės, palydovas yra, 
palyginus, nedidelis, pailgos 
fonuos, jis sveria 30 svarų 
ir 8 f?
du radijo siųstuvai ir keū-

ir pirmenybė tame reikale 
atiteko rusams.

Pirmasis žemės palydovas 
yra tik pradžia. Palygini
mui -paminisim, kad rusų 
pirmasis “sputnik” svėrė 
184 svarus, o jų antrasis j 
“sputnik” sveria net virš 
1,000 svarų. Amerikos mė
nuliukas sveria tik 30.8 sva
rus. Bet Amerikos palydo
vas skraido aukščiau, todėl 
jo surinktos žinios bus įdo
mesnės, nes parodys tem-' 
peratūrą ir kitas erdvės są-; 
lygas aukštumoje tarp 187 Į 
ir 2,000 mylių.

•» Socond CU— Matter Pteruarr W. ĮSOS. at the

ARMUOS JUPITERIS IŠLIKS J PADANGES

Pernai rugpiūčio 8 d. išbandyta armijos raketa Jupiteris pakilo 600 myliu ir nu
lėkė 3,500 mylių, bet, karo įstaigoms besivaržant, jai už akių buvo užbėgusi 
laivyno Vanguard raketa ir tik šios trfi kūmams paaiškėjus, buvo grįžta prie 
Jupiterio raketos ir praeitų šeštadienį jį į padanges iškėlė 30 svarų dirbtinį mė
nulį-

Egiptas Ir Sirija Sasijongia 
I Sujungtų Arabų Valstybę

Arabų Kraštai Pradeda Vienytu; Prie Sirijoe-Egipto 
Mano Dėtis Ir Jemenas; Jordanija, Irakas lr Saudi 

Arabija Irgi Planuoja Apshrienyti; Arabų Na
cionalistai Svajoja Sujungti Visus 

Nuo Maroko Iki Irako.

Prancūzai Gavo 
Stambias Paskolas

paSknorido^bu^ V»^ An^a Nedarbas Krašte
pcueisuia r imi mu ic. x cii • v • • s s m • — • •
dama paleisti ir kąra įaivy- Poriam, Rinkimai Atomiį Tyrmojime
no paruoštą mažesnį menu-;

Dar Eis Didyn

UuĄ^Vagguard”, bet kada Anglijos vadai tvirtina,
rinkiniai skelbiami kovo 31 kad Anglijos atominiai Mitchell sako, kad be

inama. Arijas raketų ga- paleistas to- mokslininkai pirmauja pa- darbių skaičius tų menesį
kad konservatorių pro-šauly je šiuo metaA Jiems «ar-eis didyn ir vm^ome-

— -_- , s .. w . vn?e,nU" msvviu vvriausvbė netarė- pasisekė padaryti pirmuo- nesi gali pasiekti 4.500,000
tas instrumentų temperatū- lj. Bet svarbiausiai dabar daugumos ir sius sprendžiamus žingsnius skaičiaus. Bet kovo mėnesi
rai, kosminiams spindu- ruošiamasi lenktynėms su į Hkra kiek įlffai siekiant pakinkyti vandeni- bedarbių skaičius sumazė-
Jiams ir smulkių meteorų R™®"® lfoe nirmuc nalaic i u > fe fe ,, ,---V . -i S -n. motu Korlor.
dažnumui matuoti. Instru
mentai radijo* aparatais 
praneša apie aukštybių 
temperatūrą ir kitus daly
kus.

Rusija, kas pirmas paleis į “ 
erdvę raketą su žmogumi ir ...
kas pirmas pasieks mėnulį, ' Na“J* ™į‘1mal.Sal Wr«s 
pradžioje teguir be žm£ daugumos klausimą, o per 
nių.

Darbo sekretui ius Jamt»

Pereitos savaitės bėgyje 
i prancūzai susitarė su Ame
rikos vyriausybe ir su tarp- 

Į tautinėmis finansų įstaigo- 
• mis dėl stambios paskolos 
i Prancūzijai. Iš viso prancū
zai gauna 65 milionus dole
rių paskolos įvairiuose pavi
daluose ir su tų pinigų pa- 
galba tikisi pastatyti savo 
ūkį ant kojų.

Svarbiausias Prancūzijos 
reikalas yra padidinti eks
portą, kad kraštas galėtų į- 
vežti iš svetur' reikalingas 
pramonei žaliavas. Dabar 
prancūzų importas žymiai 
viršija eksportą ir šalies 
aukso ir svetimos valiutos 
atsargos baigia išsisemti.

Dėl savo nedidelio svorio 
ir didelio aukštumo Ame
rikos “Explorer” paprasta 
akimi yra sunkiai matomas. 
Be to, jis sukasi iš vakarų 
į rytus, todėl jis geriausiai 
matosi tiktai pietinėj Jung
tinių Amerikos Valstyvių 
dalyje ir tokiuose kraštuose, 
kaip Afrika, pietinė Azija, 
Australija, bet jo radijo 
siųstuvų ženklus pagauna 
radijo aparatai visame pa
saulyje.

Iš “Explorer” sulinktos 
moksliškos žinios bus pa
skelbtos ir visi kraštai bus 
painformuoti, ką Amerikos 
mokslininkai patirs apie er
dvę.

Paleidimas nedidelio dirb
tinio mėnulio pakėlė ūpą 
žmonėms laisvuose kraštuo
se, kur rusiškų “sputnikų” 
pasirodymas buvo sukėlęs 
abejonių dėl Amerikos tech
nikos pajėgumo varžytis šu 
rusais. Amerikos dirbtinį 
mėnulį iškėlė armijos rake
tų gamybos įstaiga, kuri jau 

• apie du meta prašė iš val
džios leidimo paleisti tokį 
dirbtinį mėnulį į aukštybes. 
Dėl visokių sumetimų armi
jos prašymas buvo atmes
tas ir leisti dirbtinį mėnulį 
buvo pavestas visai kitai 
įstaigai, kuri laiku nesuspė
jo palydovą paleisti ir todėl 
teko visą reikalą paėsti ar
mijos raketų gamintojams.
Dėl kieno tai neapsižiūrė 
jimo Amerika be jokio rei
kalo pavėlavo iškelti į 
aukštybes žemės palydovą

lio bombos jėgą į taikų dar- si4s, o vasaros metu bedar
bę. ’ bių būsią dar mažiau.

x. . . . ,-- - * Darbo sekretorius mano,
22 metus valdžiusi liberalų rika^ndrai"Skelbė sX jpa "SS® n^di-

• • V v t-l bė1 H t A į * * k 1* * j dinta butu statvba ir leng-gqzti j vynausybę. je, bet Anglijos mokslinm- vegnėg kre‘dito ; j
kų pirmavimas buvo apeitas'M 
tylomis. Mokslininkai da-!des pne 2-vvenimo Pa_

LENKIJA RINKO _ >
SAVIVALDYBES Svarbiausieji klausimai

:---------------  rinkimuose bus didėjantis
Vasario 2 d. Lenkijoj bu- nedarbas, dabar 6% visų

vo renkamos pietos savival- Kanados darbininkų yra be 
dybės. Išrinkta 205,000 į- darbo. Paleistas parlamen- 
vairių vietos tarybų narių, tas buvo susirinkęs tik spa- 
Pranešimai sako, kad rinki- ljo 14 d. 1957 metais, 
muose dalyvavo didelis nuo- ‘ ---------------------------
amtis balsuotojų. Bulganinas Ir Vėl
tų buvo 301.000, bet viena- * 
me sąrašę. s

gerinimo. Darbo sekretorius

Rašo Prezidentui

bar deda pasten^s “paza--d 
bot.”jandemhobombųm.1- im|]s minėjo
aniek, jeg, kad j, galima.!,. idcntas Eisenhow'r 
butų naudoti teikiam dar- H šime kongresuia. 
bui, kaip dabar jau naudo- . cįonomi kraš£, dė. 
jama atomine jėga. Jei tas Į Jį * r
pasisektų, tai žmonės gale-; *’ ___;______________
tų imti eneigiją iš vandeny

Greit “Visa Kuba 
Bus Liepsnose99

Kubos maištininkai, ku
riems vadovauja Fidel Cas- 
tro rytinės Kubos kalnuose,1

Vasario 1 d. Egipto dikta
torius Nasseris ir Sirijos 
prazidentas al-Kuwatly pa
skelbė sujungimą Egipto ir 
Sirijos į vieną valstybę, su 
vienu prezidentu, parla
menta ir vyriausybe, nors ir 
Egiptas ir Sirija kurį laiką 
pasilaikys plačią vidaus au
tonomiją. Nuo vienybės pro- 
klamavimo iki. faktiško a- 
biejų valstybių sujungimo 
praeis dar kuris laikas, bet 
pirmasis žingsnis padarytas. 
Dabar abiejų šalių parla
mentai patvirtins valstybių 
susivienijimą ir paskui jau 
bus einama prie bendrųjų 
.naujos valstybės įstaigų kū
rimo. .Nauja valstybė pasi
vadino Arabų Jungtine Re
spublika.

Arabų nacionalistai Egij>- 
te 4r.3W°j <MejW .valstybių 
sujungimą vadina pirmuoju 
žingsniu į galingos arabų 
valstybės sukūrimą. Jie 
kviečia visus kitus arabų 
kraštas dėtis į bendrąją 
valstybę, bet kol kas tik 
Jemen valstybė skelbiasi 
norinti dėtis prie tos vals-

Vagy. Pavogė $1,800,000 į Svietų Rusijos nenuilsta-
--------- mas laiškų rašytojas, politi-

Montrealio viename ban-; nės policijos maršalas ir 
ke vagys įsilaužė į pinigų ir premjeras N. Bulganin at- 
vertybės popierių rūsį ir iš- siuntė naują laišką prezi- 
nešė už 1,800,000 visokių dentai D. D. Eisenhoweriui 
vertybės popierių. Bet va- 'ir sakosi sutinkąs, kad di- 
gys tais popieriais vargujdžiųjų valstybių vadų “vir- 
galės pasinaudoti Įsūnių pasimatymas’-’ būtų

atidėtas kuriam laikui, kol 
bus sutarta didžiųjų konfe
rencijos darbų tvarka. Bul- 
ganino laiškas dar nėra pa
skelbtas.

Tai jau trečias Bulganino 
laiškas bėgyje šešių savai
čių. Rusai visą laiką skati
no greičiau šaukti didžiųjų 
vadų pasimatymą, kad iš- 

' sprandus “visus ginčijamus 
klausimus”, bet rusai visai 
nenori svarstyti Europos 
Rytų klausimo. Jie skaito, 
kad tas, ką jie jau įsidėjo į 
kišenę, nebėra “ginčijamas 
klausimas”.

Demokratų partijos pata
riamoji taryba plačiame 
pranešime kritikuoja vy
riausybės ūkio politiką ir 
ragina ją imtis skubių prie- 

jmonių kovai prieš didėjantį 
nedarbą

IZRAELIO KARO VADAS

Izraelio kariuomenės štabo 
viršininkai gen. Dayan at- 
skUfydinas, jo vieton pa
skirta* M net a generolas 
t'boim Laakov

nų ir turėtų neišsemiamą e- 
nergijos šaltinį. Bet patys 
optimistiškiausieji pranašai 
sako, jog dar praeis nema
žai lailfo iki to bus pasiek
ta.

Teamsterių Unija 
Išeina Į Kovą

PALMIRO TOGLIATTI

Italijos komunistę vadas 
Romoje pradėjo rinkimą 
kampaniją. Italijos parla
mento rinkimai bus pava
sarį, komunistai mėgins vi
saip savo krintančia krašte 
įtaką pakelti

Vežikų unijos pirmininko 
vietą jau užėmė J. Hoffa, 
kuris veiks po trijų teismo 
paskirtų “patikėtinių” prie
žiūra. Jo vedama unija, iš
mesta iš bendrosios darbi
ninkų unijų sąjungos, pra
deda “nepriklausomą” ko
vą krašte. Šios savaitės pra
džioje vežikų unija paskel
bė streiką New Yorke, su
laikė cemento ir kitų staty
bos medžiagų pristatymą 
statomiems namams. Dėl to 
streiko daug tūkstančių sta
tybos darbininkų negali 
dirbti. Kitos unijos aiškina, 
kad streikas paskelbtas ne 
tiek dėl ginčo su darbda
viais, kiek dėl vežikų unijos 
noro parodyti kitoms uni
joms savo svarbą. 

---------------------- ,—
Amerikos lėktuvas X-15 

gaminamas. Numatoma, 
kad jis galės skristi virš 4,- 
000 mylių per valandą, o 
vėliau gal bus pritaikintas 

i ir žmogui iškelti į erdvę. 
.Tos pat šeimos lėktuvai jau 
'yra skraidę virš 1,500 my
lių per valandą

dabar ruošiasi naujai kam 
panijai prieš diktatorių Ba
tistą. Maištininkai ruošiasi 
pradėti gaisrų ir sabotažo 
žygius prieš pramonės įmo
nes. Amerikos Esso kompa
nijos sandėliai Kuboje jau 
buvo padegti, o tokių gais
rų prieš pramonės įmones 
maištininkai žada daug, ne
žiūrint kam tos įmonės pri
klauso.

Maištininkai sako, kad 
diktatorius Batistą suktais 
rinkimais nori į prezidento 
vietą ateinančią vasarą į- 
kelti savo lėlę ir jie prie to 
neprileisią.

VENGRIJOS BOSAS

JaiNHi Kadar, 
nbtertai pirmininkai, Mas
kva liepė pasitraakti, nes 
jo vardas krašte jaa per
daug bavo blogas, ir jo vie
tom pasodino dr. Ferenc 
Munnich. 71 metu amžiaus.

tybės. Bet Jemen yra abso
liutinė monarchija ir niekas 
nelaukia, kad Jemeno val
dovas sutiks atsisakyti nuo 
sosto. Greičiausiai Jemenas 
ieškos kokių nors federaci
jos ryšių su Egiptu ir Sirija.

Trys kitos arabų valsty
bės, Jordanija, Irakas ir 
Saudi Arabija, irgi pradėjo 
pasitarimus dėl apsivieniji- 
mo į atskirą trijų monarchi
jų federaciją. Derybos dėl 
to dabar vedamos.

Egipto ir Sirijos apsivie- 
nijimas į vieną valstybę yra 
nemažas pasikeitimas Vidu
riniųjų Rytų gyvenime. Kaip 
tas pasikeitimas atsilieps į 
tos srities santykius su Ry
tais ir Vakarais kol kas dar 
spėliojama. Maskva dar ty
li dėl naujos valstybės gimi
mo.

Sirija ir Egiptas neturi 
! bendros sienos. Taip pat ir 
j Jemen valstybė neturi ben- 
įdros sienos nei su Egiptu, 
nei su Sirija. Nauja valsty
bė bus sudėta iš gabalų.

ADV. K. MICHELSONU1 
KELIAMA BYLA

New Yorko laikraščiuose 
paskelbta, kad adv. Kęstu
tis Michelsonas traukiamas 
teismo atsakomybėn už tai, 
kad išėmęs iš banko vienos 
savo klijentės Mrs. N. Alek- 
siejunienės pinigus su ban- 

’ko knygute. Pagal praneši
mus, adv. K. Michelsonas 
išėmęs 12,000 dolerių ir už 
tai traukiamas teisman. Iki 

i teismo jis laisvas po $2.500 
kaucija.

X
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Didžiąją sukaktį minint
J. k. Mažukna

Savo aukomis ir pasišventimu lietuvių tauta prieš 
keturiasdešimt metų iškovojo sau laisvę ir Lietuvai ne
priklausomybę. Niekas laisvės lietuviams neatnešė ir 
nepadovanojo. Tūkstančiai geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų aukojosi ir kovojo už laisvę su caro žandarais 
ir kazokais 1812, 1831, 1863, 1905 metais ir su bolše
vikais 1919-20 ir 1941 metais. Daugel jų žuvo Lietu
voje kovos laukuose ar Sibiro taigose tremtyje — už tė
vu žemę, už šventų idealą gyventi laisvai savo nepri
klausomoje nuo svetimųjų valstybėje.

Lenkiame galvas prieš didvyrius; jie atidavė Lie
tuvai viską, ką turėjo, net gyvybę, už laisvę ir švie
sesni rytojų.

Jų iškovota Lietuvai nepriklausomybė Įgalino tautą 
sudalyti savo valstybines institucijas, nustatyti demo
kratinę santvarką, vykdyti žemės reformą, pakelti klas
to ūki iki tokio laipsnio, kad jo augimu ir pastovumu 
stebėjosi svetimieji, Įvesti auksu pagrįstą pastovų viene
tą. sukurti modernią švietimo sistemą, aukštai pakelti 
visas kultūrines sritis ir išplėsti ūkinius ir kultūrinius 
ryšius su plačiuoju pasauliu. Šie laimėjimai tebeteikia 
vilčių ir jėgų vesti kovą toliau su tuo pačiu istoriniu 
priešu uš krašto išlaisvinimą ir nepriklausomos valsty
bės atstatymą.

Primestoji komunistinė santvarka mūsų žmonių dva
sios nepalaužė. Jie ir toliau drąsiai visur ir visada pa
sirodo esą verti savo garbingos, laisvę mylinčios, tau
tos vaikai. Kaip savo laiku carų ištautinimo režimas 
savanoriškai iššaukė reakciją ir pagimdė “Aušrą”, “Tė
vynės Saigą”, “Varpą”, davė Vysk. Valančių, Kudirką, 
Basanavičių. Maironį, Tumą, Grinių, Šleževičių ir eilę 
kitu tautai pasišventusių sūnų, taip ir dabar Sovietinė 
priespauda gimdo naujus didvyrius, kurie, nenuleisda
mi rankų, kuria ir stiprina lietuvių atsparumą prieš 
rusinimą ir kietina ryžtą ištverti ligi laisvė bus atgauta.

švęsdami šiuos sukaktuvinius Lietuvos Nepriklau
somybės atgavimo paskelbimo keturiasdešimtuosius me
tus, kviečiame visus stiprinti viltį ir ryžtą kovą laimėti, 
kaip ilgai toji kova betruktų, o kovai vesti savo dosnia 
auka remti Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
( Vliko) darbus.

Toji parama ypatingai reikalinga šiuo metu, kada 
Maskva yra pasišovusi visomis politinėmis, ūkinėmis, 
propagandinėmis net ginklo priemonėmis priversti lai
svąjį pasauli pripažinti esamąją Lietuvos, lygiai ir kitų 
pavergtų kraštų, padėtį amžiams stabilizuotą. Krem
liaus valdovai, piršdami už tai Vakarams tariamą sau
gumą ir taikų sambūvį, tuomi pat siekia nuginkluoti juos 
kariniai, politiniai ir ideologiniai, o suskaldydami jų 
vieningumą, susilpninti laisvųjų kraštų pasipriešinimą 
Sovietų ekspancijai. Sovietai tikisi, kad Vakarai, jų 
pabūgę, sėsis už bendro stalo ir pasirašys su jais ne
puolimo ir kitokias sutartis, kurios laiduotų jiems pa
vergtosios imperijos ribas, užmigdytų laisvojo pasaulio 
budrumą ir atkeltų vartus užvaldyti visą pasaulį.

Tokio visuotino komunistinio sąmokslo metu mūsų 
pirminė pareiga visiems be išimties įsijungti į inten
syvius Lietuvos laisvinimo žygius ne vien žodžiu, bet 
darbu ir lėšomis. Nė vienas Sovietų žygis įamžinti Lie
tuvos pavei-gimą neturi likti be pasipriešinimo ir be pa
aiškinimo pasauliui ir mūsų tautai pavergtame krašte, 
ko Sovietai siekia ir ką jų kėslai reiškia. Vilkas tai daro 
kasdien raštais ii- oro bangomis per savo radio progra
mas iš Madrido. Romos ir Vatikano, skirdama tam 80*7 
visu savo lėšų. .

Bet komunistai ne mažiau Siekia mus pačius suskal
dyti iš vidaus, kad vedamąjį laisvinimo darbą susilp
ninus, mus sukiršinus ir išblaškius į grupių grupeles, 
kurios, vieton vieningo darbo, viena kitai kliudytų veikti. 
Akivaizdoje griaunančių priešo pastangų, padalykime 
visa. kad šie Jubiliejiniai Metai būtų ir vienybė* metai*.

Kiekvienas lietuvis teįsijungia į Lietuvos laisvi
nimo dalbą! Kiekvieno krašto kiekvienas žy
mesnis politikas, pareigūnas, kultūrininkas ar vi
suomenes veikėjas tebus supažindintas su Lie
tuvos byla ir jos kova už laisvę!
Kiekvieną brolį ir sesę okupuotame krašte tepa
siekia laisvėje esančiųjų balsas ir tiesos žodis!

Laisvė yra visuotina ir nedaloma vertybė. Lietuvai 
esant nelaisvėje pasaulis negali tikėtis, kad ją paver
gusios jėgos paliks laisvuosius kraštus taikoje ir ramy
bėje. Priminkime šią tiesą visiems ir kelkime mūsų pa
galbos šauksmą, kad Lietuvos laisvinimo kova, o lygiai 
ir kitų Sonetų pavergtų tautų laisvinimas būtų pripa
žintas pasauliniu reikalu ir tarptautiniu judėjimu už 
pagarbą ir teises žmogui, už laisvę tautoms, už teisin
gą taiką, saugumą ir gerbūvį visiems.

Petys i petį už tautos laisvę, už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą.

KALTINA Al TOMOBIUV BENDROVES

Automobilių pramonės darbininkų unijos prezidentas 
Walter P. Reuther liudijo senato vykdomajame 
sinėjime ir apkaitino didžiąsias automobilių 
dirbtiniu kainų kėlimu. Jis siūlė kongresui reikalauti, 
kad jos savo kainų pakėlimus iA anksto paskelbtų fede- 
raliniuose apklausinėjimuose.

Kas savaitė
“Pažangus” veikėjas J. K. ,

Mažukna rašo bolševikų'
“Laisvėje”, kad jis norįs va- • galvojo N. Chruščiov dar
žinoti į Lietuvą, bet, girdi, Nauja reforma. Stalinui esant gyvam. Tas
“dėdė Šamas” neleidžia. wikita Chruščiov žada^kia “žemės ūkio
Tas ant trijų kėdžių sėdin- , .__ miestas”. Chruščiovas ka-
te vyras nesisarmatija ra- ™ * paiaips’iui ir „e vi-*“8* “** *
sytli . . . sur bet žada Esą ateitvie valstiečius iš jų gy-

“Dabar... galėtume atitruk- » . ni-io^tn kad ven&mil vietų ir apgyven
ti nuo kasdieninių užsiėmimų, ’ nirkti ir taf dinti Juos aPie kolchozus

idė Šamas neduoda leidimo, f. nuosa\as mas as *U- . .
Man yra žinomi asmenys, giliamąsias, traktorius, piau- Tą mintĮStalino talkais 

iri. tandė šauti tokius leidimus. įww«* komtanm. .r t.t. kai tane tab bolševikų w 
ibet nesavo ” I Dabartiniu laiku kolcho- <lai išjuokė ir ji buvo pade-

n t m * i, zai gali turėti tik sunkve- ta į šalį. Iškilus ChruščiovuiPonas J. K. Mažukna ge- .®an tuTeu r* <"*-.• 
įrai žmb, ted į Lietuvą da-i?1™“8’ ?.V18OS kitos žemes
^har.-ninlrna^šra Doidviamas tukio masinos yra Mašinų ja vei pnsikeie, o jos kn- 

valdaa.'^torių Stotyse, kurios Ak
Kol kte i Jiėtuvą buvo nu- Paklauso valstybei n- is ku- ševikiski pųnraiauga-Ąg- 

W AntaLs Bimba kolchozai mašinas sam-

195.8 m. vasario raėn.

1 Kalėdų 
po Naujų Metų

Sitei karo ir mumini bn do už brangią kainą ir nevi- Lietuvą, kur Maskvos ponai ~&£tostivi “delegacijos” sadą gauna mašiną, kadajų tris^ tdcspenmen-
— viena iš U- reikia- tus 4111 Uetuvos valstiečių

kita iš Kanados,! Mašinų Traktorių Stotys kupros, 
niekas kitas į Lietu- Sovietijos kaime buvo vai- Apie “agrogorodus”, to 

nėra tedžigma, Tr nelei-* džios “akys ir ausys” vais- žodžio neminėdamas, rašė 
Rusijos valdžia, o ne tiečių tarpe. Tai buvo šni- pereituose dviejuose “Kelei- 

pinėjimo, sekimo ir kaimo vio” numeriuose mūsų ben-

i miesčiu už 94 mylių, pasiek
ei oru galima per pusvalan

Antaną. Matuli. iš Mcnt-1*?*'TŠŠS • Amerika ar Ims Ute... , . . , virš $25. Todėl kasdieninis;rea , Kanada, prisiuntė ka- susigiekiinas nejmanomas. 
ledinius ^eikmimus ir duo- Mes
da kad nedalyvavom kurį p.,®,
jų dukros Janutes sutuoktu- aprodyti Kau-

, kunos įvyko liepos 27 g. Hawa-

Mažukna tą žino, bet jis išnaudojimo įstaigos. Bet e- dradarbis J. K Jis plačiai 
sąmoningai meluoja, kad konominiu atžvilgiu tai bu- Aptarė architekto J. Bar- 
“Dėdė štamas neduoda lei- vo tikra kvailybė. Įsivaiz- Šausko knygą “Lietuviškos 
dimo”. Ką tas žmogus no- duokim, kad kolchozui rei- kolūkiečio sodybos architėk- 
ri apgauti ir koks jam rei- kia laukas arti, bet “MTS” Ąūra”. J. Baršausko planuo

ji u i,.<r- . . kalte meluoti per akis? Ko- laiku neatvyksta su arimo jami lietuviški agrogorodai
tik pabaisoj rugpjūčio, 4 sa- m“1^«* “d4d“ NUdtO8” utėlės Pabūklais! Lauk, kol MTS popietyje gal neatrodo la-
vaitės po vestuvių. tai kaip- • Sam6” kaUi- Ponai ^miegos, ar po gir- bai baisus, nors pavaizduoti
tri me<ealėiom ten dalv- Umor€’ Md? tatai? •; tos dienos išsiblaivys, ar su- V1S3 Lietuvą nusėtą tokio-
vLuti^ tSd Įvirtai ir kalė- sluveJluniJ0S J?mį.Boardo j4ma> taisys pabūklus... ™is “kolūkiečių gyvenvietė-
\auti. įaip lygiai n gaie- manadženSt pasiunte mums ,_•••. •_________ i — - mis” vargu yra viliojantis

Turėjimas savo mašinų ®

vese.
d., o mes kvietimą gavome

dinius sveikinimus — Anta- kalėdinius sveikinimus senu
nas išsiuntė gruodžio 17d., a(jlesu j-ur rrvvenome prieš 
bet mes gavome tik po Nau- . met Meįhuen Masg. 
jų Metų. Mus pasiekti Ha- Hillman, veliopies

i '' ajuose a,ku reik siųsti gį^ney Hillmano žmona, iš 
; laiškus oro pastų ir mes • Yorko, prisiuntė svei-

f F atOl€rys būtų kolčhozams duodama
------- nemaža autonomija. Chruš- • kai nuo L. Baršausko

Katalikų kunigas Guy čiovas sako, kad komunistų P}8™? einama pne gyven- 
Desnoyers atsidūrė teisme partijos organizacijos dabar yiecių kuiimo praktdeoje,

___  ____ , r__________  Nancy mieste Prancūzijoje jau yra užtenkamai stiprios, «»lna d^tukų dezu-
gausime per 3 dienas, gi pa- f Hni ir^ fa adre.|ttž 18 metų mergaitės nužu- todėl kaimiečių “priežiūra”
įprastas laiškutis su trijų! įdymą. 37 metu kunigas (snipmejimas) ateityje ga- tupdyta kolchozoapyhnkeir
;w«n« zeniuniu mus pa«e-, ^nUna* Navickas, Mont- k prisipažino, kad mergaite «s 
kia tik po 3-4 savaičių. Dar;rea, buvo jo meilu- Traktonų Stočių

letenas pavyzdys. siuntė sveikinimus senuoju (Mt ir toėjo pagimdyti vai- “akamonų” Kaimas be kios pažangos.
redaktorius adlesa.Taip siųsti laiškai Kunigas sakosi įkalbinę- “priežiūros” nepaliks. Ir. Kadaise poetas Miekevi- 

ir negalėjo mus pasiekti jęs mergaitę, kad ji išva-javų iš^vimo atžvilgiu vai-,čius t»ešė gmšą‘k»W^vi- 
anksčiau, kaip tik po Trijų |žtootų kur nors kitur ir ten džia nebus nuskriausta, nes |mų ūkių vaizdą, kur va&že-

Keleivio
pasiuntė mums 

Naujų Metų sveikinimus su
pakvietimu, kad jiems taip !Ka,aiių. vien me9 pagimdytų vaiką. Bet mer- D juk parduos mašinas kd-ičiai gyvena kiekvienas savo 

phozaTDS už ios įiačins nu- intolriramo name nncmntonupat bendradarbiautume, i jjems dėkingi, kad mus pri- nesutiko. Ji žadėjo vi- chozams už jos pačios nu- ‘atskirame name apsuptame
“kain ir iki šiol”. Laiškutis • ,imena ir anot posa-įsiems sakyti, kad jos vaiko statytas kainas, o javus a-Jsodų, darželių ir daržų ir iš 
išsiųstas dar prieš Kalėdas;įio geriaį Vėliau negu nie- tėvas yra kareivis, bet kuni- timti iš kolchozų yra ir dau-1 tokių namų valstiečiai vyk- 
ir oro jraštu, bet jį gavom lkafj tgąs bijojęs, kad vaikas bus giau priemonių... jsta dirbti' bendros žemės.
tik po keturių savaičių to-; 
dėl, kad adresuodamas ne
pažymėjo kaimo Anahola, o

Bet tarybinės Lietuvos gy
venviečių vištininkai ne tik 

” kuni- Kas įkvėpė Nikitą Chruš-!nesiekia Mickevičiaus sva- 
nužu- ciovą kalbėti apie tokią kol- jonės, bet neseka nė J. Bar- 

•siųstus su drtSoTtrijųiM . b* .prieš nužudymą

Rašant šiuos žodžius jau 
trečia savaitė po Naujų Me-

... v , (tų, o dar vis tebegauname <<nuo sarmatos
vien tik Kauai pastos skry- ^ėdinius sveikintais S-|«» nutarė mergaitę 
nutes numeri, Xai kol tas
laiškutis apkeliavo visus i

panasus j jį ir jo “sarmata” kur idžja? 
paaiškėsianti. Kad apsisau-

kaimus. centu i«što ženkleliais: FS- jis jai pasiūlė atlikti -išpa- York Times” žurnalistas H. gyvenimas ir planas yra du___ 2* tT Co onbzv L*nrl c?******žaltį ir žadėjo duoti nuode- E. Salisbury sako, kad ild skirtingi dalykai. 
su'Zan'Snk.'MHihHKkrt; (»bl atleidimą Mergaitė tos idėjos pats Chruščiovas,

• Kazys Boekus ir ėei- nesutiko “eiti išpažinties” nedasidumojo, bet ją gavo'“«“>■ *»"“7
m“, "7v. *'aujwma, Manchister, Conn.;Mr. P* ir kunigas « Amerikos. Kaičia tanke- ,6 d ..di.
Metų. bet ir po Trijų Kare-j* t-^«i * -*-* “------- * ------------- -------- -
lm.

pabuvo to nV" i šeriu šeima, Amilia Vaznie-- 
meno visose skrynutėse, ir ( ‘
kol pasiekė mūs kaimą. tai!|je 
jau buvo ne vien po Naujų^

* jlT&rfcteį “b« nuodėmių at- « sovietų žemės ūkio dele-
N. Y.: Shirley Janoeki ir teutono”• Nušovęs mergaitę JW|a 195o metais, delt«B- 

J kunigas dar peiliu subadė tai buvo labai nustebinti su
jos kūną, kad ir negimęs maniu mašinų išnaudojimu 
vaikąs būtų užmuštas- |Iowa žemės ūkyje. Vienas

Boiesius Kraučiali*, Tor-^i,^ Methuen, 
rington,. Conn., pasiuntė j juozas Žilionis, Philadel- 
mums laiškuti su praneši- ;phia< Pa> ; ullian ir AnU. 
mu, kad atvyksta jo brolis ;nas Mateika, Brooklyn, Nevv 
Juozas ir kad mes ji pasi-jYork; Juzė Čepulienė,

žmogžudystė paaiškėjo,^?1®??188’^?^8.^^ 
• « r- hv.ii, ^Htai^isu;, prasidėjo aiškinimas, pas-|įie.vlc,.negaJ.e^s atsistebėk

tiktume. Bet jo brolis pa-lLvnn Juozas ir X)- kui kunigo apklausinėjimas limenai moka
mnc rtirmiflii nooiiRn- / ___ *• tinktoriu Ddkinkvtl 1 ĮVAI*siekė mus pirmiau, negu Bo- „į Rakauskai, Philadel-

lesiaus laiškutis, tai dar ge
rai, kad Juozas pats jau iš 
Honolulu pranešė, kad at
vyksta ir todėl jį galėjom 
pasitikti.

Tokiuo būdu galėtų įvykti 
neapsakomų nesusipratimų

phia, Pa.
Nors jų atvyrukai ir atėjo

suvėluotai, bet vis vien sma
giai jaučiamės juos gavę, 
nes iš to sužinome, kad jie 
visi sveiki, gyvi, skaito 'Ke
leivį ir kai kurie dar padaro

ir vien tik todėl, kad neap- p^^ dii mū8ų gp^Sy. 
įžiūrėta užlipinti vietoj tri-K. Kiekvienam da^ai- 
jų, sesių centų pašto ženk- jančiam spaudos darbe yra

h* tardymas. Viskas pasibai
gė kunigo prisipažinimu, 
kad jis'papildė žmogžudys
tę...

Teisme paaiškėjo daugiau 
įdomių'dalykų apie tą patį 
kunigą. Pasirodo, kad prieš 
tris metus jis suviliojo kitą 
$umą meigaitę ir, kai ši 

1 laukė kūdikio, kunigas jai 
patarė išvažiuoti iš jo para

lėlį ir pažymėti “Air Mail”. SVarbu gauti palankias taip P^08 i didesnį miestą ir ten 
Dar ir štai kokių dalykų lygiai ir etiškas pastabas, P^imdytijraiką. Mergaitė 
įvyksta. ;tas leidžia geriau susioren-^P ’r P®d*rė. Teisme ta

Prieš metus laiko vienas tuoti. ^buvusi kunigo meilužė bu
di jo apie jauno klebono iš- 
dykavimus ir papasakojo a- 
pie savo nelaimes.

Kun. Desnoyers pasipasa
kojo policijai ir kitų įdomių 
dalykų apie savo gyvenimą. 
Jis sakėsi turėjęs vieną mei
lužę, paskui tai savo meilu-

mūsų geras bičiulis iš Nau-, per du “Keleivio” nume- 
josi^ Anglijos pranešė,Jtad į rius atydžiai pemkaitėm 

1^^ Bukavecko kelionės į- 
spūdžius **Į Havre jus ir at
gal”. Skaitydami gėrėjo
mės, sklandžiai skaitosi. 
Linkėtina, kad dig. Buko

jo sūnus Vytautas “pereitą 
nedėldienį susituokė ir išvy
ko į Havvajus praleisti me
daus mėnesį”. Prašė, kad 
mes Jaunavedžius pasitik
tum ir aprodytom Havvajus. 
Gerai, mes sutinkam juos 
pasitikti, bet kur ir kada?

Hawajai susideda iš as
tuonių salų, apgyventos sep
tynios. arčiausiai nuo mus 
Oahu sala su Honolulu did-

veckas ir daugiau rašinėtų. dlvp! aiQb^ kai ji
A, Jenkins tkėjo už kito vyro. o po ves- 

j tgjfy jk ggkėsi ją ir vėl lan- 
Jei tave >4ra«gM er totev-jkęs, kai;joe Vyras buvo ka-

SL tnrSu (Nukelto j 7-ą pusi.)

džiųjų pasimatymas”. Jis 
bus ar nebus? Jei bus, tai 
ką didieji aptars ir ką jie 
sutars?

Pereitą savaitę buvo ra
šyta, ko rusai norėtų iš di
džiųjų pasimatymo: nusigin
klavimo reikale, b dabar 
papildomai pranešama, ko 
Maskva nenorėtų visai mi
nėti viršūnių deiybose.

Pagal N. Chruščiovą di
džiųjų pasimatymas turėtų 
visiškai neliesti Europos Ry
tų klausimo, kurį preziden
tas Eisęnrower minėjo savo 
laiške Bulganinui. Chruš
čiovas mano, kad ruĘj pa
vergtosios tautos Europos 
Rytuose savo kelią “j socia
lizmą” pasirinko pačios, jos 
“apsisprendė” ir niekas ne
privalo kišti savo nosies į 
jų “vidujinius reikalus”.

Kad Europos Rytų “vidu
jiniai reikalai” yra rusų 
durtuvo sprendžiami ir iš
sprendžiami, to “mažmožio” 
Chruščiovas nenori matyti 
ir apie jį visai nenori kal
bėti.

Taip, palengva, Jr

traktorių pakinkyti į įvai 
riausius žemės ūkio darbus 
(prisikabindami prie trak
toriaus įvairias žemės dirbi
mo mašinas) ir tą idėją 
Mackievič parvežė savo bo
sui Chruščiovui...

Mackievič Iowa farmose 
matė, kaip farmerys, be 
samdomų darbininkų, su 
traktorių ir pore deeėtkų 
specialinių mašinų prikabi
namų prie traktoriaus, vie
nas pats apdirba 160 akrų 
žemės. Mackievičiui toks 
vaizdas atrodė beveik neįti
kėtinas ...

Gal Mackievič čia šiek 
tiek apsišvietė. Gerai būtų, 
kad jis būtų apsišvietęs ir 
dėl žemės ūkio dirbėjų pa
dėties aukštesnio lygio A- 
menkoje. Sovieti jo j valstie
tis valdybei yra tik prakai
to sunkimo mašina, o ne __ __ _______
pilnateise šalies pilietis, j,, to’ įjfaaa į didžiųjų 

pasimatymo lankti.

‘Agrogorodų” vardą su- JO.

T
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS šti komisija, pakviesti visi 
1 Miami gyvenantieji meni* 
ninkai, kad prisidėtų prie

MIAMI. FLA.

Mirė P. Družilauskas įgiame Įvairius pokylius —
Sausio 11 d. mirė Povilas S.;L-A-> Sandaros, Klubo, o 

Družilauskas, 55 metų am- didžiausias bus vasano 16,

svečius — jų atvažiuoja pa- 'programos. Alto sekretorius 
lyginti mažai, bet mes ten pdr. P. Grigaitis bus pirmuo

ju kalbėtoju.
Kaip kiekvienais metais 

taip ir šiais bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimožiaus. Velionis buvo Lietu- kada minėsime Nepriklau- į » Malonu m-imin 

voie ffimes rusas bet sulie- somybės šventę. Kalbės i reikalams. Malonu pnimn- voje gimęs i ūsas bet sulie- - sekretorius ^d aukų rinkimo metu
tuvėjęs, labai mylėjo savo .centro tonus, didelės naramos susi-
tėvvup ir dėl ins likimo šie- Naujienų redaktorius dr. mes aiaeies paiamos susitėvynę n aei jos įiKimo šie- j - laukiame iš svečių: chika-
lojosi, pnklause Miami lie-1- angaras- Uw.;u newvorkiečiu eleve-
tuvių chorui, Balfo 39 sky- F. Rodgers Klubo landžių, pittsbui^iečių ir
nui, S.L.A. 44 kuopai. pirmininkas kitų. Skyriaus valdyba kvie-

d* ~e z?" ' Sausio 13 d. susirinkime čia visus prisidėti aukomis, 
laikai lėktuvu išvežti i Ci- T.~~. k* m Lietuvių Klubo pirmininku

Liko liūdinti žmona Zo-
fija, duktė Larisa Jankū- k“**““ (Noms ir Alek
nienė su šeima, o Čikagoje svnas’ mažlau 
duktė Aldona Rimienė su Pavogė deimantinį žiedą 
šeima ir brolis. Į O. Navickienė plaudama

Velionio žmona Zofija, ’ rankas Lietuvių Klube nu- 
puošdama anūkams Kalėdų gimovė deimantinį žiedų ir 
eglutę, nukrito ir nusilaužė išeidama pamiršo jj pasiim- 
ranką. Ji iš ligoninės buvo Kiek vėliau atsiminusi ir 
atvežta i šermenis. bet i lai- nuėjusi Į moterų kambarį, 
dotuves Čikagoje negalėjo j0 neberado. Radėjui ji ža- 
vykfk įdėjo duoti net $25, bet nie-
Nepalankus oras Į kas negrąžina..

4 vai. po pietų Miami Lietu- į 
vių Klubo sode (3655 N. W. 
34th St., Miami). Skyriaus 
valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus geros valios lietuvius 
skaitlingai dalyvauti.

V. Slcupeika

ST. PETERSBURG, FLA. 

Atvažiuoja dr. P. Grigaitis

ANT LEDINfiS PER SIAURĖS POLIŲ

Tyrinėtojų grupė mėgins Šiaurės ašigalį perplaukti ant 
plaukiojančios ledinės. Viršuje anatome ju stotį ant los 
ledinės, o apačioje mokslininką Kenneth Hunkins prie 
teodolito, kurio pagalba galima žinoti ledinės esamą 
padėtį.

KAS NAUJO BROOKLYNE
NEW YORK, N. Y. Europoje ii* Azijoje.

Pačių eksponatų požiūriu
kažkurie jų galėtų būti pa
keisti įspūdingesniais. Ka
dangi paroda yra 9 Sovietų 

Sausio 20 d. New Yorke pavergtų Europos valstybių

Gera paroda bolševikams 
pažint

Grand Central žemutinėje 
salėje J.V. senatorius J. K. 
Javits atidarė Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų (PJT) pa
rodą bolševikų 40 metų 
viešpatavimo Rusijoje ir 
bolševikinio sugyvenimo 
praktikai pavaizduoti. Pa
roda vaizduoja keturias te
mas: 1 — nuolatinius valy
mus, 2 — beklasę visuome
nę, 3 — Sovietų imperializ
mą. 4 — taikos nedalumą. 
Parodos eksponatai — foto
nuotraukos, skaičiai, sovie
tinių vadų pareiškimų cita
tos, žemėlapiai, priverčia-, 
mųjų darbų stovyklų tinklo į 
pianas ir kt.

Pirmąją diehą parodąap- 
lankė aštuoni tūkstančiai su

jungtinis kūrinys, tur būt 
kiekvienas iš 9 PJT narių 
jaučiasi kaip ir nuskriaus
tas, nes neranda tiek savos 
medžiagos, kiek norėtų. Ta
čiau visumoje paroda ne
bloga ir savo vaidmenį su
vaidina.

Kor.

“Laisvė” eis du kartu

Sausio 26 d. “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas nutarė 
“Laisvę” leisti du kartu per 
savaitę, padidintą iki 6 pus
lapių.

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19 kuopos dėmesiui

Nepalankus oras sulaikė 
C. K. BRAZE

C. K. Braze

i - i
Ari ♦ /

fla
Miamio ir Hollywood lietu
viai paminės Vasario 16-tą

Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventė įvyks vasario 15 
d. 6 v. vakare, Tofferitti’s 
Hotelroom Hi-Fi (lst Avė. 

’at 2nd Street). Programa 
bus banketas ir prakalbos:

viršum žmonių. Daug kas Mūsų kuopos susirinkimai 
stebėjo ir jaudinosi. Bet būdavo penktadieniais, bet
pasitaikė ir tokių, kurie ro
dė nepasitenkinimo paroda.

daliai draugų ta diena ne
buvo patogi, to dėl nutarta

•V-

rėjo du posėdžius ryšium 
su Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimo 40 m. sukak
ties minėjimu. Šiais metais 
A.L.T. skyriui priklauso še
šios oreanizaciios. kurios i

dr. P. Grigaitis, dr

'V

Domas Jasaitis ir teisėjas J.
Zuris. Visi lietuviai iš St.
Petersburg, Tampa, Clear-į ______
water ir apylinkės prašomi [Minime Vasario 16-ją 
'/ausiai dalyvauti. į

Klubas įstojo į jungtinių

WORCESTERIO NAUJIENOS
WORCESTER, MASS. Pokyliai

Esą tai karo kurstytojų pra- susirinkimus daryti ketvir- 
simanymai. į tadieniais.

Parodą atidarydamas, se- • Kitas susirinkimas bus va- 
natorius Javits tarp kita ko sario 13 d. 8 vai. vak. At- 
pasakė: “Tol, kol anoje ge- lėtų Klubo salėje, 
ležinės uždangos pusėje nė- Sekret. Frank Lavinskas

Vasario 1 d. buvo “WorJ,ra. Iaisvės> vis0 PasauH° 
cesterio Lietuvių Naujienų” !'a,sve vra S™80™ '

Centro ir Rvt1’ Euronn-sVasario 16 «L vak tl_ hnittArn vairavo vocoinn 9 !------------  --------- ------- jiumivi \z ▼ cszacss cąo, v caocss IV j

i' Naujausios knygos

vus. Pasigendama atstovų iš 
Balfo 39 skyriaus, kuris jau 
yirš dešimt metų reiškėsi 
Miami lietuvių kolonijoje, 
bet paskutiniu laiku sky
riaus veikia labai susilpnė
jo. Būtų didelė negarbė 
mums. Miamio lietuviams, 
jeigu leistume mirti tokiai 
organizacijai, kurios tikslai 

_ yra be galo dideli ir svar- 
ft*usą oenuradarois v. k. i būs. Balfą atstovavo Balfo 

Braze, gyvenantis Miami, Fla.. 14 j skyrius, kuris yra Hol- 
vasario 8 d. baigia 81 metus. L
Linkime jam dar ilgu darbin-!Iv*
gu metą! J Išrinkta programai paruo-
ywwwwwvwwwvwvwwvwwwwwwvvwwwwvw

Altą pasiuntė po tris atsto-Draugiją *(American’P*. renkamės į Lietuvių d. šv. Kazimiero Dr-jos, va- kilmės amerikiečių susivie- DIEVU MlšKAs. rašytojo Ba-
Ass for the United Na-’^*6?”* Klubo salę Lietuvos sario 8 d. bus Senų žmo- nijimo vaidu parodos atida- lio Sruogos vaizdus stutthofo 
Krmet Nnr« Pntprehtirire• • ^priklausomybės . paskel- nių Pagalbos Dr-jog, o vasa-l rymo proga įspūdingą žodį koncentracijos stovyklos baise-
vfa nedaug lietuviu bet iie*^mo metų sukakties mi- i rio 9 d. šv. Jurgio Draugi- tarė to susivienijimo pirmi- nyb»ą aprašymas, 483 psl.
jau turi vieną gei^ klubą,_ r . . fc... .. '>• |ninkas Jonas Ba^ū- ..............................
kuris įkurtas prieš trejus* Kalbe» lietuvių bičiulis Braid nas, pabrėždamas Sovietų MiSKAIS ATEINA RUDUO,
metus. Kas metas klubas su- kongr Harold D Donchue . ** įperšamo sugyvenimo tikrą-romanas, parašė Marius Kati-
ronain TJptnvn«i Npnriklau- ’miesto šeimininkas James Iki po Naujųjų metų snie-: ją prasmę ir atkreipdamas liškis. Tai ištisa Aukštaitijos 

O’Brien. i neturėjome, bet į sausio pa- amerikiečių dėmesį į jos kaimo tipų galerija. Knyga tu-
Karo veteranai įneš vė- baigą prakiuro sniego mai- praktikos padarinius. ;ri 514 psl., gražiu kietu virše-

PATARTINA VISIEMS {SIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-* 
trečio šimto įvairių receptų*kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padub
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymui 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. So. Boston 27, Maaa. . I

somybės paminėjimą ir su
deda aukų Lietuvos išlaisvi
nimui. Surengia pasilinks
minimų ir kartu su kitų tau
tų grupėmis dalyvauja tarp
tautiniuose parengimuose. 
Dėl to mūsų klubas buvo 
pakviestas ir priimtas į 
Jungtinių Tautų Draugiją. 
Garbė klubui ten būti! 
Metinis klubo susirinkimas

Sausio 19 d. Neptūno Vi
lėje buvo Klubo metinis su
sirinkimas. Jame į valdybą 
išrinkti: Pirm. F. J. šešto
kas, vicepirm. J. Maskolu- 
nas, nutarime rast. Anelė 
Levofias, fin. rast Francis 
Sinkus, ižd. K. Marozas, 
korespondentu anglų kalba 
Victor Galinis, lietuvių kal
ba P. Grigienė. Parengimų 
komitetas: E. Šeštokienė ir 
maršalka C. Bliza. į Klubą 
įstojo 5 nauji nariai. Nariu 
tegali būti geras lietuvis, 
šios šalies pilietis ir nepri
klausantis jokiai Komunis
tų organizacijai.

liavas, Bronės Kvederaitės šas. Dabar braidžiojame
vadovaujamas trimitų ir jame iki kelio.
būgnų orkestras gros Lietu- - .. ... . .- A Mirė iie lietuviaivos ir Amenkos..., himnus.
Jonės Vizbaraitės ir Stelos Sausio pabaigoje mirė:
Marcinkevičiūtės vadovau- Juozas Zaleckas, 76 m., .. . .. . . ,. -n a aziausiuose J. V. miestuose.jama tautinių šokių grupe Ona Šeskeviciene - Valin- . . . . A .. . ’ —a- aŪks . '‘"fiėiutė,74 m., P^as Amenkoje.

Rezoliucijas pamos adv. ka, 73 m.. Teodoras i HU* j .uKnnisnHirnr;^L^ntknnN3icf9MRHKMBffiS3iHMKX9flB 
Antanas Milleris. |lauskas, 48 m- Kazimieras Sveikiname prt. viw»«ne-
Sukuria Uima, jGrabhauskas ,0 m., M°t.c . . k JONĄ
oumina seimu (jug Gngas, 48 m., Vincas * . 7 ** Ji

Net 3 lietuviškos šeimos Civinskas, 86 m., Andrius VALAITį jo amžiaus 70

j » i . «. Mu, Kaina ......................... $5.00Paroda lankoma visas 24
valandas per dieną ir truks GINTARėLė, legenda, parašė
iki vasario 19 d. P J.T. pla-ix N*rtnė' «”4io3 vlados 
nuoja jų padaryti kilnoja- Ui-stracijos, ver-* * v • v * •iruro Azttrono voibctMij
ma ir parodyti visuose di tinga dovana vaikams.

Kaina ................................... 95c.

NEW HAVEN, CONN.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAU
Pirkit vaistus iš tikrai

pripažintos vaistinės

IDEAL PBARKACY
29 Kelly Sųo^re, W<

būs sukurtos iki Gavėnios: .Liniauskas. 70 m., Marijona metli sukakties proga ir lin- 
Francis Degutis su Adele 'šeškevičienė - Juozūnaitė, kime jam dar daug gražių 
Ivaškaite, Petras Plečkaitis 73 metų. dieną.
su Joan Juodsnukyte ir Juo- Į Per sausio mėnesį mirt' 
zas Diiginčius - Dodge su viso 12 lietuvių.

drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- 
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalia 280 psl. kaina . . . .$3.00.

A. ir O. Bulaičiai

Emilija Stankiute • Jankau
skiene. %
Bedarbių vis daugiau

Kiekvieną dieną bedarbių 
eilės vis didėja. Didesnės į- 
monės kraustosi kitur. Reed 
-Prentice Co. išsikelia į 
Springfield, Mass., Graton 
and Knight Co. užsidarė, 
pastatus išpardavė mažoms 
firmoms. Ir ten dirbusių 
daug lietuvių paliko be dar
bo.

J. Krasinskas
Brooklyn, N. Y.

UŽPILDO ‘1NCOME TAX’
Worcestsrio lietuviams “In- 

come Tax” blankus užpildo 
Ideal Pharmacy. 29 Kelly Sq„
Worcester, Mass., sekmadieniais 
nuo antros valandos p. p. Blan
kus užpildo Mr. A. H. Lazarus, 
mokesčių patarėjas, o Vytautas
Skrinska, notaras, jam padeda. Literatūros Fondas, 

(Skelb. 6) $5.50.

NAUJI RAŠTAI

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimų kny
ga, 416 pusi., kietais virše
liais, išleido Amerikos lie
tuvių Socialdemokratų S-jos 

kaina

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl.................. - .84.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata Ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina 84.00

ŽEME DEGA, parašė Jurgis So- 
▼ickas. Atsiminimai iš 1939- 
1946 metų, kuriuos autorius, 
aiytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Prspekziioj, prie Italijos sie
nos. l-a dalis 453 pel. . - .84.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina 84.60.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro- 
manas ii Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina . . . .82.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
rantyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, pel 108,

-•••«••••« - 82.00.

VISUOMENES MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

DARBAS
atstovauja žmogų, laisvą nuo prietarų ir baimės; gi
na kultūrą, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis; 
stebi Lietuvos, išeivijos ir pasaulio gyvenimą; ap
jungia kūrėjus, kurių kritiška mintis ir šviežias žo
dis atveria skaitytojui naujus akiračius.

5410 Sirth Avė.

Nepriklausomybės paskel- 
4 kimo minėjimas

Pranešama, kad Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo 40 metų sukaktis bus 
minima dviem atvejais.

Vasario 9 d. 9 vai. ryto 
renkamasi Columbo parke 
prie lietuvių bažnyčios. Iš 
ten organizuotomis eilėmis 
einama į centrinę aikštę, 
kur ant miesto rūmų bus iš
kelta vėliava. Prie Laisvės

64O'*<

I Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistiniu-/ 
ką Vytautą Skrinska. “Ideal Fhannacy” savininką. <9a_tt-:

► pildomi gydytojų recepiai ir patarnaujama sveikatos
► luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistas VISUR, 
sperialiniu vaistą nuo 
vaistų nuo aukšto kraujo 
reumatizmo.
Vaistai siunčiami 
visais sveikatos

VYTAUTAS SKRINSKA. & S. Rig.
Ideal Pharmaey

Ir Nstnry

F^3
M

širdies ir 
VISUR. Rašykit

Po piet 3 vai. 339 Greene 
St salėje tradicinis minėji
mas, kuriame kalbės prel.
M. Krupavičius.

Vasario 16 d. 10 vai. bus 
pamaldos už Lietuvą, o va
kare 339 Greene SL salėje
bus didžiulis pokylis su ati- 20, N. Y
tinkama menine programa 
ir šokiais.

Tikime, kad visi vietos ir 
apylinkės lietuviai pasi-

Išeina keturis kartus metuose. Ligi 1958 m.
15 d. žurnab galima užsisakyti saaa kaina: 12 me
tams, 85 trejiems metams; stodentama- -81.59 me
tams. Paskiras numeris—51. Norintiems susipažinti
vienas numeris siunčiamas veltui.

Ugnies jvyks programa. B stengs šitos mūsų tautai taip Naajwu<u numeris yi» didelio formato. S0 psi., nauju vtrlelis.
Užsakymus ,su pinigaia 

prašome nųsti šiuo adresu:
; ten grįžtama į Columbo 
w parką, kur bus maldos už 
^žuvusius lietuvius.

svariuos dienos minkime 5? "ootr,.u^ Mizgandiame popieriuje- J«n« ra*>: K Bletab, A.
iCamus, A. J. Greimas. J. Jaks-Tyris, Step. Kairys, J. Kamin- 

aalyvautl. I skas. J. Kiznis, A. Landsbergis. J. Mekas, Cz. Milosz, J. Repečka,
Roagijai 1 N. Valaitienė, A. Vienuolis, J. Vilčinskas ir kiti.

, CM E. Broad way 
Sa. Bestom 27,
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KAUNO PILIES GRIUVĖSIAI

Gal pakratysime kojas M- Gedvilas apie mokyklas 

nieko gero nesulaukę švietimo ministerio M.
Dėdei iš Lietuvos rašyto į Gedvilo žodžiais, dabar Lie-1 

laiško ištrauka: tuvoje esą 430 vidurinių,
“Nors esu tik 49 metų, 935 septinklasių ir 2,480 

bet sveikata bloga. Dabar pradinių mokyklų. Jose mo- 
Lietuvoje žmonės silpti. Su Rasis 420.000 mokinių. Nuo 
kuo tik sueini, visi skun- 1960 metų būsią įvestas pri* 
džiasi sveikata. Dievas ži- valomas vidurinis mokslas, j 
no, kodėl taip yra. Gal koks Mjrį L M.ckeTiiiu, 
negeras oras užėjo. |

“Jūs, dėde, žinote, kaip Dailės instituto architek- 
mes pirmiau gyvenome. Mū-! tūros katedros vedėjas inž. 
su šeima buvo nemaža, tu- Leonardas Mackevičius mi- 
rėjome valaką žemės, gyvu- rė Vilniuje, 57 metų am- 
liu ir pastatu. Bet atėjo di- : žiaus. 1932 m. jis baigė 
delis sukrėtimas, kai Hitle- Kauno aukštesniąją techni
nis užpuolė. Tačiau mus la- kos mokyklą, o 1940 m. 
biausia nuskriaudė po karo. Kauno universiteto techni- 
Atvažiavo, paėmė 3 karves, kos fakulteto statybos sky-, 
mums paliko vieną, paėmėjų.
visus tris arklius, 10 avelių, Telšiuose ;
mums paliko 3, 10 vištų, . į
mums paliko 5. paėmė vi- Pradėję važinėti trys au- 
sas 13 žąsų. Atvažiavę 4 tobusai Respublikos, Muzie- 
vyrai nugriovė tvartą ir 2 jaus, Melnikaitės ir kitomis 
kluonu, paliko vieną sulūžu- gatvėmis. j

Kada ši pilis pastatyta niekas tikrai nežino. Pasakojama, 
kad ją pastatęs Palemono sūnus Kūnas, bet senovės žino
vai ir patį kunigaikštį Palemoną laiko pasakų sukurtą. Mok
slininkai yra linkę tvirtinti^ kad ta pilis pastatyta kuni
gaikščio Kęstučio (jis nužudytas 1382 mt.). Piiį nekartą 
yra puolę priešai ir ją sugriovę, bet ji vis būdavo atstatoma.

metais. Daug yra rašyta a-1 tu viską veikimą ir užtikrina 
pie 1905 metus ir spaudos'savo .“katalikiškąją rusams 
atgavimą, tačiau ankstyves- j meilę”. Patiekiamas ir vie- 
nis laikotarpis yra mažiau no žemaičių kunigo pareiš- 
žinomas, todėl knyga atlie-[kimas, kad:
ka didelį patarnavimą su-j “Popiežius ir ciesorius y- 

: teikdama tas ankstyvesnes ra tarnai Dievo ir jo 
žinias.

Aprašydamas išgyventą 
laikotarpį, autorius prade
da nuo
Vaiko ir jaunatve 
atsiminimų

LIETUVA BUDO

, Tačiau tai nėra asmeniški 
atsiminimai, bet viso laiko
tarpio atvaizdavimas. Au
torius atvaizduoja kaimą ir 
jo gyventojus, Kurie links
mu “būriu pabirdavo lau
kuose ir iš jų pasitraukda
vo tik vėlyvą rudenį”, jis 
supranta kaimo vargą ir pa
stangas iš jo pasilaisvinti, 

-prasisviesti. Matome, kaip 
ūkininkai iš Aukštaitijos 
siunčia vaikus mokytis į Pa
langą, o ten nuvažiuoti rei- 

' kėjo arkliais į Jonavą, trau-

MAIKIO KRAITIS
----------- f

Mūsų skaitytojai kartu su 
prenumerata atsiuntė ir aukų.

Po |3.00: Dr. V: Kaupia. 
White River Jct., Vt.- ir B. 
Svalbonas, Brooklyn, N. Y.

Po 32.00: Frank Baress, 
Stoughton, Mass.; P. Siroona- 
vičius, Lacombe, Altą, Canada/ 
Mrs. A. Peknis, Chicago, 111.

Po 31.75: lgn. Matięjaitis, 
YVaukegan, 111.; Pęter Bell, Me- 
thuen, Mass.

Po >1.50: S: Gaputis, Hors- 
ham, Pa.; A.Baginskas,Bridge- 
water, Mass.; Ji Balicas, Chi
cago, Illinois.

Po 31*25: Ch. Gaciauskas, 
Manchester, Conn;.

Po 31*00: J. šaikūnas. Dor
chester, Mass.; Mrs. T. Tip
shus, Chicago, UI.; C. Ustupas,' 
Cicero, III.; K. P. Shimkonis; 
Worcester, Mass.; J. Shalavie- 
jus, VVorcester, Mass.; Mrs. A, 
Endzelis, Georetown, UI.; J. 
Andružis, Glenwood, Iowa; E. 
Cecilo, Orland Park, 11L; Ch; 
Rupšis, Amsterdam, N. Y*; J. 
Chencus, New Ha ven, Conn.; B. 
Mankus, Muskegan, Mich.; J. 

dele dalimi P- Kasparas, New Yo/k, N. Y.;
««**- .. .. . . . P. Jančauskas, Dorchester,
Munf l»ud.e. Mhss. ; S. Mileto, Leairton,

pen« tuomet sudarė tokio. Me . j Andr(a Md.
šventos knygos kaip pek- Po 75 centus: C. Yushka, Ci

cero, III.; J. Binkis. Omaha,Ne- 
braska; J. Kulick, Newark, N. 
J.; J. Navickas, Brooklyn, N. 

guotus ir beragius velnius, Y.; A. Gaidukas, Chicago, UI.;
Mrs. M. Martin, Haraford, 
Conn.; Geo. Kool, Pittsburgh, 
Pa.; Mrs. A. Kaunas, Stough
ton, Mass.; Mrs. A. G. Yatuzis, 
Palmyra, N. J.; Ant. Pranevi
čius, Montreal, Canada.

"Po 50 centų: A. Raskauskas, 
Canton, III.; J. Kushleika, 
Bridgewater, Mass.; Mrs. M.

įlinkais ant mūsų. Kaip dan
guje aniolai ir šventieji pil
do Dievo parėdymus- taip 
lygiai ant žemes reik klau
syti perdčtinių, nuo popie- 

ir

Tačiau ir kunigų tarpe at
siranda asmenų ir laikraš
čių, kurie “padėjo mūsų ku
nigijai persiorentuoti iš len
kiškai poniškojo į lietuviš- 
Kai kaimiškąjį frontą”.

Taigi iš tikrųjų tai nėra 
tik autoriaus vaiko ir jau
natvės atsiminimai, bet at
vaizdavimas labai daugelio 
žmonių, gerų ir blogų ir vi
dutinių, kurie pasireiškė tų 
laikų gyvenime. Autorius 
vaizdžiai parodo mūsų liau
dies pažangą, nurodyda-

kiniu į Liepoją ir garlaiviu mas, kad anais laikais, di- 
iš Liepojos į Palangą. Štai 
kaip jis atvaizduoja ūkinin-

(Stepono Kairio knygą “Lietuva budo’’ paskaičius)

Račo M. Pragelas

si II- evvenamuiu ramu nne- m • l. u.- • • T^Tljetuvių Socialdemo- ir' vėliau nepriklausomybę kus> atūžusius vaikus i Jo-
mėnęT“J”^ N,",“ kui,ur°* kratų Literatūros Fondo lei- sukūrė. Tačiau autorius nu- stot,:
kino ii’ raktus grąžino tik Kultūros ministerių vietoj ^in^s’ ^16 puslapių, gražiai rodo: rY* augstaieiai
po 10 metų. Jono Smilgevičiaus paskir- išleistas veikalas,

“Kai arklelio neturi, tik-1 tas Juozas Banaitis, buvęs
ra bėda — nėra kaip narsi- kultūros ministerio pava- . —. . .. . ” .* *i;nkn ntonta*
‘abenti kai ką nusiperki. O duotojas, ldeiatunnm. tiek tauti- praeitie* kelyje jis pirmuti- JM veidu* slinko neprašyta

juk ir duonelė (raunama t 
Kaur.e* nes kitur niekur ne 
rauname, gi iki Kauno 281 
ki’ometrai (17 mylių, Red.)
ir blogi keliai, iš paskuti-j “Tiesos” dienraščio spaus-, . . ________ _ ___________ __ ___

210,000 egz., “Ta- Kr.stau,mok.l, tkii'-'i'vgas? ų laikį ūkininkus'^ »P"*>
rati, bet kai nusiperki cent-š rvhinės Moters” žurnalo.“131 pas“1^ literatu L__  i * * * ? : -
reri mTidii tai ir dviračiu ‘inonnn iroje* kaip vieni iš gražiau-Į o^nyeia ir, nešiginaa- aaroinumus, uvanuuuu®

' •’ t i i r lOp/MO --* . - • siu Ju vra labai dau®- ir!ma# nuo JI gulusiojo vargo, miestiečius, rusų valdinin
ne piraeai vežti. I kalnelį! Kitų laikraščių tiražai esą j d‘* yd iaDai aau§ 11 }___ . /. .v.,.. ■»___ 1__ -•__
abu su žmona stumiame, o tokie? Komjaunimo Tiesos "
ruc kalno abu važiuojame. 
O kai kur Įsmunkame, tai 
roi" ir pats i žemę lįsk. Gal

los knyga, bilietas į dangų* 
bernelių ir mergelių kalbos 
apie griekus, raganas, ra-

Bet kaimas dėjo mūsų kai, jau pražilę, pūslėtomis 

$5.50. (sielon ne tik ka* jame bu- rankomis peržegnojo vai-
Knygos vertė yra žymi vo gražaus. Savo ilgame ku* tolimai kelionei, o per 

tiek literatūriniu, tiek tauti- praeitie* kelyje jis pirmuti- jų
niu, tiek istoriniu, tiek poli
tiniu pobūdžiu.

Autorius pats iš kaimo

kaina

kantičkos, puštalietas smer-
nis pergyveno karų, bado ir ašara. Nesigėdino vienas telnam griekui nušauti ir 
maro baisumus. Kėlė tur- kito, nes verkė visi trys.” panašus rastai . 
tingųjų priespaudą ir panie- Autorius aprašo savo mok-! Autoriui tenka pergyventi

_ ,.*-., . kilęs VDatineai eražiai su^inim4; kentė dangaus ker- slo metus Palangoje ir Šiau-! n, 83vo PatlesPasak bcsevdo, spaudos, ^,/P* Jį3 ir fupratimu^to rauk™ sariaudra, liuese, tačiau ju,
gy. nuo kurių jį tik retkarčiais aprašo tų laikų mokslo są-<a. .s gyvenimui, štai Kaip

Kiek laikraščių 
Į spausdinama

II Atftttngnmt ^Įn&nt 1 r.

d<! to ir sveikata menkėja, egz
“fafcar nors tiek geriau,

‘Persistoroja

—87,000, Genio (žurnalo 
vaikams) — 43,000, Šluotos 
(humoro žurnalo) —40,000,

kad nebereikia eilėse prie 
kiautuviu stovėti, kai nori 
k? r.us’-pirkti. Gal toki “gė
rę” gyvenimą be°yvendami 
ir kojas pakratysime.

Užsieny gyvenantiems lie
tuviams skirtas “Tėvynės 
Balsas”' labai daug vietos 
skiria vysk. Paltarokui jo

skaitytojas juos ras ir su pa-'save žalojo, kad tik išliktų kus, mokytojus, kunigus, 
gigėrėjimu skaitys. Tačiau syva»- išmoko pasyviai pa-; advokatus ir kt. Kai kuriuos 
autorius yra ne tik litera- j ••duoti smurtui ir neteko: veikėjus jis išskiria ir pla-* 
tas, bet ir politikas ir atvai-!Pačiam‘/•f1“ tinkamo* na-!čiau anrašo. Ten matome 
zdavęs skurdžią kaimo bū- Rarbos, leisdama*
klę, nurodo, kokią didelę i •e^lntl 1 
pažangą Lietuva yra pada
riusi savo pabudimo laiko
tarpyje.

tinkamos pa-!čiau aprašo. Ten matome 
vargui į- gyvai atvaizduotą ūkininko 

savo sielą ir joje sūnų Lukauską, kuris vyks- 
įsiremti. Kai pagaliau liko ta Amerikon inžinerijos mo- 
laisvas tik nesparčiai gaivi-(Rytis, bet sunkiai padirbęs 

I no savyje sau pagarbos į darbininku New« Yorke, grį-
Lraka;boje autorius sako:
“Per 70 metų, iki pirmo-

1 •jausmą.
' Gyvu mums kaltintoju 

tebestovi ir artimiausia mū-
.— .—................. meiylis^tom ’rdStf *pavZ-i«i<^ Lietuva pasikeitė ne-j "i praeitis* jau nepriklauw>-

mrs užpulti. Mūsų valdžia dė beveik visą puslapį. Ja-1 beatpažįstamai. Kas vyku-; “°Je L»etuvoje. Atsikureme 
s*ko, kad ii nori-taikos, tik m€ yra Vinco Uždavinio į#iuo* pasikeitimuose tautai; demokratiškos respublikos 
:ū-u valdž’a nesutinkanti ir straipsnis ir 5 nuotraukos: buTO labiausiai būdinga, tai Į p™daIu’ fcet įmokėjome 
ariantis kariauti. Mes jau paties vyskupo ir 4 jo lai- JOS »F*rtu* nacionalinis demokratais ir nesuge-
------------------------ - J brendimas, kaimais pabiru- b*Jo“»e apginti laimėtų lais-

. « * .___  a__ • arin U UJ1.

‘ Dėde. paiašvkite. ar tei-[mirties pioga. Viename nu- Sovietų Rusijos okupa
nte kad Jūsų valdžia nori merv iis tam reikalui nave-i0*!1

ŽTCFie tą prakeiktą karą ir dotuvių.
išgirstame, visi Ir neakylas skaitytojas’ a: ame ji 

•-nrt’'r>^s*ame. Gal jums ir 
-'ebo’domu Lietuvos žinios, 
no? iuk taip seniai išvažia- 
' bet parašykite”.

mato, kad čia 
meilinama.

tyčia prisi-

KRAS ATSPĖJIMAS
99š'ai kaio rašo “delegatė

i gus straipsnius rašė ko- 
nurisUnėj spaudoj Kana- 
• os “delegatas” Lesevičius 
'“'sk' ralatvdamas. Ji pa- 
koitė “delegatė” B. Janaus-’ 

Ir

/ ūsu rašytoja Žemaitė 
Tilžėje spausdintame ir Lie
tuvoje slaptai platintame 
‘Ūkininke” 1903 metais ra
šė:

“Vieną sykj mūsų moky- 
ji, žinoma, taip tojas klausia: 

pat laso, nes juk abu dirba
r,5,'ral vieno pono užsaky
mą. *■ f

r*asak ją, ten visko yra, 
v'sko pilna, tik gal gulbės 
< ieno betrūksta* tik netyčia 
jnasitaria (ir redaktorius to 
nepastebėjo), kad Vilniuje 
mač’i’si žmogų nešantis ant 
pečių matracą (šieniką),ki
toje vietoje vėl žmogus ne-1 
šesis ant galvos užsimovęs 
vonią. Dažnai matyti ratu
kus prisikrovusi ką vežant.
Fsą sunkvežimių ir taksių, 
bet “delegatė” nesiteikia 
paaiškinti, kodėl jai7 nesi- 
raudojama ir vonią ar šie
niką nešama ant kupros ar j 
' aivos užsidėjus? Tik jau 
ne iš gero taip save vargina.

‘Moterys, pasak “delega-Į 
tę” Lietuvoje turinčios ly
gias teises su vyrais, nes I 
maėiu-i jas dirbant priesta
tylų, maišant cementą, ka- gausįaį iliustruotas,

kastuvu ir net mun-•‘"T: i™—™ ■■■» jiui
r _ Atskiro numeno kaina >1.

nė.
—Vaikai, pasakykite, ka

me yra daugiausia išmin- 
;ingų žmonių? Mes tylime.

Antrą sykį atkartojo klau- Į 
rimą. Niekas nieko nesako
me. Paskui stačiai į Varnos 
Tonuką įspėjo:

—Tu pasakyk, kame dau
giausia išmintingų žmonių?

Varniukas pamąstęs, gal- 
•ą įkėlęs, tarė:

—Sibire, nes ten visus iš
mintingiausius maskoliai iš- 
zeža...

Mes visi aiškiai suprato
me, jog teisybę Varniukas 
įtspėjo. O mūsų mokytojas 
jks miks, ūks miks, ane

BSIIMlIUiasš ——
IŠĖJO “DARBAS”

lą vieną popietį tėvas pasi-;Diglis, Cleveland, Ohio; G* Ki- 
šaukė mane kamaraitėn. į lataitis, Eg&nville, Ont., Cana- 
Buvome dviese. Pasijutau, da; M. Galinai, Bethalto, III.;
turbūt, kaip Izaokas, Abra-įJ- Kasper, Richmond Hill, N. 
ottio rite mes, kad būtų pa-: T*» B. Belansus, Dorchester, 
aiūkotas Jehovai. Laikas su-'Mass’; G" žilinskas- MilKnocket, 
s|ojo men bėgęs” Me.; J. Plitnikas, Dryden, Ont.,

—Ar nebus gana to mok

si Lietuva, kurios visuome- Vlli» ^ai musų pačių kilę 
niniai reikalai nesiekė to- smurtininkai drįso jas tryp- 
liau valsčiaus ar gminos ri- tl*
bų, tik katalikiška ir vešli “Kuo galėdami siekiame, 
baudžiavos nuotaikomis* per kad mūsų tėvynė būtų lais- 
20 metų pasijuto priaugusi va* Ji bus laisva, bet kad 
savarankiškam gyvenimui būtume verti laisvos ateities 
ir ryžosi kurti savą valsty-;ir jos nežalotume, turime 
binį ūkinį ir kultūrinį gy ve- patys laisvinti* nuo vergau- 
n’mą. Vaikas būdamas tik tos praeities palikimo, ku- 
atsitiktinai augau nedumi- ri* kaip PURVINAS VY- 
nėje aug&taičio gryčioje, 2CS AP Y V ARAS TEBE- 
saugojau “diedą”, kad ba- S1VELKA MŪSŲ U2PA- 
lana šviesiai degtų, ganiau KALYJE IR PER VA3- 
.ariamus tėvų jaučius, kiau- KUGJAMĄ PARKETĄ”, 
rą gavėnią valgiau sausai ir Talgį įg mūsų pačių kilę 
vaiko balsu ankstyvais žie- smurtininkai ėmėsi atgautas

žta ir vėliau pasidaro garsiu 
advokatu, visuomet pasiry
žusiu dirbti “dėl savo tau
tos* savo krašto teisių”, ku
ris platino draudžiamą lie
tuvių literatūrą ir dėl to nu
kentėjo, veikliai dalyvavo 
revoliuciniame gyvenime, 
šelpė sėdėjusius kalėjime, 
geioėjo pakliuvusius žanda- 
įams, dėjo pinigą neskaity
damas, “kai pinigo reikėjo 
Kam vaduoti’ . U jam mi- 
įus, — trys grafai nešė jo 
narstą. Lukauskas “nesu
prato ir nežinojo, kam rei- 
Kalinga, mylint savuosius, 
neapKęsti svetimųjų”.

Kada Šiaulių gimnazistai 
atsisako lankyti rusiškas pa
maldas ir iš jų išeina* jie 
parodo didelį tautinį susi- 
pi atima. Bet jiems tenka ir 
nukentėti. Po tų įvykių au
torius susitinka su garsiu
administratorium Vincu Ja

mos rytais giedojau gadzin- laisves trypti. Iš kaimo ki- Savičium: 
gaidžio pažadintas iš įę žmonės išponėjo, užgro- 

. M*”®* kaip ir ma- valdžią, apsikabinėjo
niekių, išorinio pasaulio cen- medaliais nemažiau už rusų 
lra* buvo savos parapijos činovn i kus, šaudė savo tei- 
bokštas . sjų ginti išėjusius valstie-

Ir toliau autorius nurodo, čius ir baliavojo salėse ant 
kad “1920 metais jau rinko- vaškuotų grindų, bet auta
me Steigiamąjį nepriklauso- rius sako, kad “purvinas vy- 
mos Lietuvos seimą”. žos apyvaras te besi vilko už-

Lietuvos kaimas vargo pakulyje, kad ir per vaš- 
prislėgtes, neturėdamas kuojamą parketą”: Gal būt 
spaudos, nei mokyklų ir pa- tas purvinas apyvaras tebe-1 Plačiai nušviečiamas gra-

—Tai ką, pradėjote bun
tavotis?

—Gal ir pradėjome.
—Žiūrėk, kad tau perank- 

sti snapo nenulaužtų,—gy
venime labai reikalingas.

taip pradedamas plates
nis aprašymas energingo 
žmogaus, kuris buvo socia
listų simpatikas ir žymus 
administratorius.

bėjo naujas “Darbo” žur
nalo numeris* 60 pusi., di-

ties autoriaus gimtajam sivelka ir dabar, kad vis 
kaime susilaukdavo uriad- dar kai kurių svajojama a- 
niko. Ple paveldėjmia į valdžią ir

“jei būdavo įskųsta, kad P°na'nną. Tokios mintys a- 
kaime mokomi vaikai lietu- teįna paskaičius autoriaus 
viškai skaityti”,—toks kai- ^aiRlius apibūdinimus.

fo Zubovo gyvenimas, ku
ris nesigailėjo pinigų ir e- 
neigijos lietuvių tautiniam 
ir socialiniam veikimui rem 
ti. Trumpai paminimi šim
tai žmonių, kurie gyveno ir

slo? Baigei septynias; tavo 
draugai išvažiavo seminari- 
jon su keturiomis ir jau 
greit bus šventinami.

Man žodžiai įstrigo ger-

Canada; J. Buzinskas, Torring- 
ton. Conn.; J. Gilman, Chicago, 
III.; Ch. Jankauskas, E. Milli- 
nocket, Me.; J. Baranausky, 
Bronx, N. Y.; L. Aleksa, Phila
delphia, Pa.; F. Tamošaitis, 
Shenandoah, Pa.; Mrs. M. Ka-

klėje. Sustyrau. Po kojų i ^sa“sKv’ Detmit. Mich..; Mrs. 
netekau žemės... Užgriu
vo. kaip kalnas ir prislėgė.
Atsakymas, kurį nekartą 
buvau sau kartojęs, įstrigo 
gerklėje. Gerai žinojau, ką 
tas atsakymas tėvui reiškė, 
ir buvo nepakeliamai sun
ku. Susikaupiau ir pasiry
žau.

—Tėve, aš nenoriu va
žiuoti seminarijon.

“Dabar mano atsakymas 
pritrenkė tėvą. Ilgai tylėjo.
Po to dusliu balsu paklau- 
se*

—Dėl ko?”

(Bus daugiau)

Keleivį 3 metams

Petras Suth iš Brooklyno 
atsiuntė 3 metų prenumera
tą*
iinmnimniiimim

M. Batutis, Rockford, III.; Zig. 
Lukšys, Providence, R. I.; J. 
Plevokas, Cicero, III.; Ant. Yu- 
dicky, Nashua. N. H.; P. Za
biela, Verdun, Que., Canada; 
Jos. Lubickas, Baltimore, Md.; 
Mrs. R. Sanauskas, Hop Bot- 
tom, Pa.; U. Petrashunas. 
Bridgeton. N. J.; P. Krušas, 
Montello, Mass.; A. Spirkaus- 
kas, Chicago, III.; K. Silkaus- 
kas, Montreal, Canada; Mrs. J. 
Thomas, Chicago. III.; St. Bar
tulis, Rochester, N. Y.; J. Fe- 
dronas, New Hyde Park, L. I.,
N. Y.; P. Maieckas, Keamy, N. 
J.; E. Jazukevičius, Nashua, 
N. H.; Mrs. D. Welicka, Rum- 
rod. Mc.; Mrs. V. Raktis, Plea- 
santville, N. J.; Jos. Malinows- 
ky, Elizabeth, N. J.; Fr. Smil- 
ges, Chicago. III.; Mrs. M. Vi- 
dūnas, Lawrence, Mass.; Pius 
Skama, Middlebury, Vt..

Visiems nuoširdus ačiū

Administracija
EBBnmnssnBnmrn

1
!

mas lyzosi vaikus slaptai Autorius patiekia takias!kovojo už geresnę savokra- 
mokyti ir vėliau siųsti į gim- tikslias pastabas lyg tarsi sto ateitį, o taipogi tie, u- 
nazijas. Iš kaimo kiię žmo- praeidamas, nes pati knyga reme ca^atinę vadžią. 

,*v numenu mito <i. ,nės daugiausiai prisidėjo aprašo ankstyvesnį laikotar- įdėtas yra ir dokumentas,
jant. Amerikos rnoteiys tik- auti j, Keleivio prie tautinio atgimimo ir, pi ir autoriaus atsiminimai kuname kun. Rodzevicn
rai nenorėtų tokių “lygių ............... galima sakyti, šį atgimimą šioje knygoje baigiasi 1904 skundžia insų valdžiai lie
su vyrais teisių.

sant

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Panirta S. MICHELSONO raliuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; į 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; ; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gjvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys l>e akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Man.
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-Tegul bus pagarbintas, mirti be ligos?
Maiki!... » —Jeigu atsitinka nelaimė,

—Tėvas ir vėl garbini?
'—Garbinti reikia, Maiki. 

ba smęrtelnas žmogus nega
li žinoti, kada Abraomas 
gali tau paviestką prisiųsti, 
kad jau reikia kraustytis į 
aną svietą.

—Apie mirtį negalvok, 
tėve, tai ilgiau gyvensi.

—Maiki, jeigu tu žinotum, 
kas su manim atsitiko, tai 
taip nekalbėtum.
—Gal išsigėręs po automo* 

bilium palindai?
—Dar blogiau.
—Na, tai kas gi?
—Nuėjau vieną vakarą

pas Zacirką išsigertų o ant 
įytojaus atidariau akis ir 
žiūriu, kad prieš mane stovi 
nursė ir daktaras. Pasirodė, 
kad aš jau ošpitolėj.

—O kaip tas atsitiko?
—Taigi vot. kaip atsitiko 

Ir pats nemačiau, kas ir 
kaip mane tenai nuvežė. 
Tik vėliau Zacirka man pa
sakė, kad aš atsisėdau prie 
baro, išgėriau porą šnapsų 
ir nuvirtau ant flioro. Nu
virtau, sako, ir guliu visai 
negyvas: nieko negirdžiu, 
nieko nematau ir nieko ne
jaučiu. Zacirka sakosi už
pylęs man ant galvos vied- 
rą šalto vandens, ale nieko 
nemačijo. Nusigandęs, kad 
jam nebūtų bėdos, jis paė
męs mane už kojų,. ištrau
kęs ant saidvoko ir palikęs, 
kaip nieko nežinodamas. 
Ale kiti žmonės pašaukė po
liciją ir ši nuvežė mane į 
ošpitalę. Tai vot, Maiki, 
kaip tas atsitiko.

—Reiškia, buvai gavęs
smūgį.

—Ne. vaike, saliūne ne
buvo jokio faito ir. aš ne-

ai mirtis gali įvykti be li
gos: bet normaliai žmonės 
miršta nuo ligų.

—Ale aš. vaike, esu svei
kas, tai kodėl man taip at
sitiko?

— ias atsitikimas parodo, 
kad tėvas nesi sveikas. Ma
tyt, tėvas turi anginą.

—Ar tai būtų nuo gyva
tinės?

—Galimas daiktas, tėve.
—Tai sakai^ viduriuose 

yra gyvatė?
—Ne, tėve, ne gyvatė, bet 

nuo degtinės gali būt su
siaurėjusios gyslos, kurios 
pristato širdžiai kraują. Kol 
žmogus būna lamus, jis ga
li to nejausti; bet jeigu jis 
susijaudina, nuvargsta dar- 
oą dirbdamas, arba kad ir 
skubėdamas į saliūną, tada 
širdis pradeda greičiau 
veikti ir jai reikia daugiau 
kraujo; o kai susiaurėjusios 
gyslos negali jo pakankamai 
pristatyti, žmogus apalpsta 
ir griūva. Kartais pasiseka 
jį atgaivinti, o kartais ir ne. 
Daktarai šitą ligą vadina 
angina pectoris.

—Ar tu žinai, kokių rei
kėtų imti liekarstvų nuo 
jos?

—Ką reikėtų imti, aš, tė
ve, nežinau; bet aš galiu 
pasakyti, ko nereikėtų imti.

—Nu, tai ir pasakyk, jei
gu žinai.

—Visų pirma, tėve. nerei
kėtų gyvatinės gerti; pas
kui, nereikėtų rūkyti, nerei
kėtų persivalgyt, vengti 
nuovargio ir susijaudinimo. 
Daktarai duoda ir vaistų 
nuo anginos. Bet ir jie sa
ko, kad svarbiausias daly
kas, tai tinkamas užsilaiky-

‘Nabagai’ olandai
Dar tik šiomis dienomis tų kėlę vietos žmonių gero- 

landų karalienė Julijona'Vę ir jų kultūrą. Jau pasta- 
Uaukė uoste tris valandas, raišiais olandų viešpatsvi- 
col atplaukė laivas sutrem- mo metais saių gyventojai 

iš Indonezijos, kad!turėjo tik nedidelį palygi- 
uos motiniškai pasveikin-

Tų tremtinių, grįžusių 
landijon iš Javos, Borneo,

Sumatros ir daugelio kitų 
adų, jau yra dešimtimis 
ūksiančių. Kas tai per 
remtiniai? Ai- tai nėra sū

nūs palaidūnai, kurie per 
Šimtmečius bastėsi sveti
muose kraštuose ir dabar 
hamo grįžtą tik su keliais, 
kad ir kietai prikrautais 
taksais?

Tie “nabagai”, olandų ko
lonistai iš Indonezijos, ku
rių daugelis bus ten ir gi
mę. gerai pasidarbavo sau 
ir tėvynei, ją praturtindami.
Dai* septynioliktojo šimtme
čio pačioje pradžioje (1602 
m.) judrūs Olandijos pirk
liai, ginkluotų iš tėvynės 
vyrų lydimi, atplaukė į In
donezijos salyną, nugalėjo 
čia dar anksčiau atvykusius 
portugalus ir patys pradėjo 
įsitvirtinti. Salose visko ra
do: žmonių darbui dirbti, įsus. Kami pasibaigus, indo- 
derlingą žemę, tropikų kli
matą, nepaprastai drėgną 
orą, visokių brangių augalų, 
kurie buvo reikalingi ir Eu
ropai, ir kurie čia bematant 
tarpo. Kai dar ilgiau pagy
veno, aptiko čia daugelį po
žeminių turtų, Olandijai ir 
Europai taip pat labai rei
kalingų. Olandų pirkliai.

nūs savos inteligentijos 
skaičių, už tai kiekvienas 
pasipriešinimas būdavo 
žiauriai ginklu nuslopina
mas. Olandai - kolonistai ir 
pati valstybė nepasekė bri
tų pavyzdžiu, ir Kai priartė
jo atsiskaitymo diena/ vie
tos gyventojų neapykanta 
jų vergėjams buvo jau sun
kiai suvaldoma.

Antrasis pasaulinis karas 
padėjo indonezams įvyven- 
dinti jau anksčiau puoselė
tą svajonę nusikratyti bal
tųjų viešpatavimu ir nepri
klausomai kurtis. 1942 me
tais salas okupavo japonai 
ir išlaikė jas iki 1945 metų, 
iki suklupdami. Per tris o- 
kupacijos metus daug kuo 
žmonėms įsipyko, o alian- 
tai, kad patrauktų indone- 
zus savo pusėn, pažadėjo 
jiems nepriklausomybę. A- 
merikiečiai ir anglai po pa
žadu padėjo ii- savo para-

gavau jokio smūgio. Ot,' mas, kad te liga neįsigalėtų.
stačiau numiriau ir dac oi

—Visai nenumirei, bet bu
vai jau pusiau negyvas, tė
ve. Jeigu ligoninės daktarai 
nebūtų atgaivinę, šiandien 
čia jau nestovėtum.

—Tai kur aš būčiau?
—Pas graborių būtum iš

kimštas.
—Bet kaip tas galėtų bū

ti, vaike? Argi galėtų žmo
gus numirti nieko nejaus
damas ir nieko nematyda
mas, tik pasibaigti, ir vis
kas?

—Mirtis, tėve, nieko dau
giau ir nereiškia. Žmogus 
nustoja gyvenęs, ir viskas 
pabaigta.

Reikia vengti ir šalčio, neiti 
prieš šaltą vėją ir nekasti 
sniego, nes daug žmonių 
nuo to numiršta. Ir paval
gius nereikia tuojaus imtis 
darbo; patartina pusvalan
dį pasilsėti.

—Maiki, aš nemislinu, 
kad šnapsas žmogui iškadi- 
ja. Aš visada geriau jau
čiuos išsigėręs, negu negė
ręs.

—O kodėl išsigėręs pas 
Zacirką nuo kėdės nuvir
tai?

—Well, čia atrodo lyg ir 
tavo teisybė, Maiki.

Klausyk manęs, tėve: 
nustok gėręs, nustok rūkęs,

______________: t_j:^___ t>„cuciuigamsavę į muijus įvy
tų kompaniją, patys valdė

nezai 1945 metais patys pa
siskelbė nepriklausomais. 
Prasidėjo atkakli kova su 
olandais, kurie nemanė ge
ruoju atsisakyti taip riebiai 
maitinusios kolonijos, ir ko
va su pertraukomis truko 
iki 1949 metų. Per tą laiko
tarpį indonezai nekaitą tu
rėjo imtis ginklo prieš gin-
1/lu mzva rkiizilimi « ^.1ZYZVt juv/o puuiusius

Amerikai, anglams ir

nejos saloje “nacionalizuo
ja” olandų ten turėtas plan
tacijas, bankus ir kitokias 
įstaigas, savo jėgomis lik
viduodami kolonialinę ga
dynę ir šiame pasaulio kam
pe.

Atsakydama į šiuos veik- 
įsmus, Olandija mobilizavo 
savo karo laivyną ir laivų 
dalį jau yra pasiuntusi In- 
donezijon. Indonezijos vy
riausybė taip pat įuošiasi 
galimam karui, mobilizavo 
2 geriausias savo pėstininkų 
divizijas ir bene bandys jė
ga užimti ginčijamą salą. 
Gali ir vėl suliepsnoti “ma
žasis” karas, ir tuomet kils 
gvoltas Jungtinių Tautų 
saugumo taryboje.

Kaip bebūtų, olandai šia
me ginče tikriausia nebus 
laimėtojai. Juos gali užjau
sti Europoje gal vieni pran
cūzai, patys vesdami karą 
Alžire. Už tai prieš juos bus 
ne tik Raudonoji Kinija ir 
Sovietai, panaudodami tokį 
įvykį propagandai prieš 
“imperialistus”, bet ir lais
vasis pasaulis. Kolonijų ga
dynė baigiasi, tat ir olan
dams atėjo eilė, Indonezijos 
netekus, kiečiau sutraukti 
diržas ir toliau verstis savu 
darbu ir savais ištekliais.

Ar Indonezija, atsikūrusi 
demokratiškai, sugebės iš
laikyti demokratišką respu
blikos sandarą komunizmo 
vis labiau paraunamame A- 
zijos žemyne, dar neaišku. 
Jos prezidento neseniai vy
kęs komunistuojančių kraš
tų lankymas kelia rimtų a- 
bejonių. J Y

MIRĖ AK BUVO NUNUODYTAS

Prieš 381 metus mirė Švedijos karalius Erik XIV. 
Mokslininkai dabar tiria, ar jis nebuvo brolio nunuodytas 
žirnių sriuba, į kurią buvo Įdėta nuodų. Prie Eriko 
grabo stovi iš kairės į dešinę: prof. Gunnar Ekstrom, 
provincijos gubern. Ragnar Casparsson ir dabartinis 
karalius Gustov Adolf.
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Bet ar galį žmogus nu-‘mažiau valgyk, šilčiau ap-žmoniškai pavalgyti.

salas iki 1816 metų, o po to Jungtinių Tautų Organiza- 
Indonezijos salynas virto o- cijai padedant, laimėjo in- 
landų valstybės kolonija ir donezai. Atsikurdami ne- 
taip išbuvo iki paskutiniojo priklausomi, salyno gyven- 
pasaulinio karo. tojai iš karto susiorganiza-

Indonezijos salyne gyve- vo į 16 respublikų ir jos vi- 
namųjų salų yra apie 3,000. sos apsijungė vienoje sufe- 
Jų plotas yra apie 1.5 mil. deruotoje respublikoje. In- 
kv. kilometrų (24 kartus di- donezijos nepriklausomybę 
dėsnis, kaip Lietuva). Sa- turėjo pagaliau pripažinti ir 
lyno ilgis apie 5,000 klm., Olandija. Tai buvo 1949 
gyvena virš 82 mil. žmonių, meteis. Tais meteis buvo 
Yra salų, kur vienam kv. demokratiniu būdu išrink- 
kilometre gyvena po tūks- tas parlamentas, priimta lai- 
tantį ir daugiau žmonių, kinoji konstitucija ir išrink- 
Derlingoje Indčnezijos že- tas prezidentu Achmed Soe- 
mėje daugiausia auginama karno. Jau sekančiais me- 
ryžių. Jų kasmet surenka- teis atskiros respublikos at- 
pia apie 10 mil. tonų. Be sižadėjo savarankumo irsu- 
ryžių auginama kukurūzai, siliejo į vieną bendrą res- 
kakao, cukrinė nendrė, so- publiką, suskirstytą į 10 
ja, kopra, arbata, tabakas, provincijų.
pipirai, kaučiuko medis. Indonezijai prasidėjo nau- 
Daug kas iš derliaus olandų jas kad ir sunkumų pilnas 
-kolonistų šimtmečiais buvo gyvenimas. Jaunoji respub- 
vežama tėvynėn, ten perdir- jika iš karto daug pastangų 
bama ir leidžiama Europos deda švietimo reikalui. Jau 
rinkon. Kakao milteliais o- 1954 meteis ji turėjo du 
landai užvertė visą civili- universitetus, 8 meno ir pre- 
zuotąjį pasaulį, o kaučiuko kybos akademijas, 340 mo- 
Indonezija pagamina visą kvtojų seminarijų ir apie 
trečdalį pasaulinio suvarto- 28,000 pradžios mokyklų, 
jimo. Be to salose yra cinos, Aukštose mokyklose buvo 
akmens anglies, geležies rū- apie 15,000 studėntų. Tai 
dos, turtingi naftos šalti- nėra daug, bet padaryta ge
niai, aukso, sidabro, nikelio, ra pradžia liaudžiai šviesti, 
vario, mangano ir dar daug ko nemokėjo ar nenorėjo 
ko. daryti olandai per tris šim-

Ekspluatuodami salyno tus savo viešpatavimo me- 
turtus ir žmones, tuko patys tus. Vyriausybė turi. daug 
kolonistai ir lobo Olandija, sunkumų išmokyti žmones 
Indonezijoje jų buvo sukur- demokratiškai tvarkytis, 
tos įvairių kultūrų plantaci- Pačiu pastaruoju laiku in- 
jos, kasyklos, įrengti uostei, donezų santykiai su olan- 
•švesti keliai, išugdytas O- dajs ir vėl paaštrėjo. Ginči- 
landijos prekybinis laivy- jamasi dėl Naujosios Gvine- 

K®1*tur pravesta gele- jOS salos vakarinės dalies, 
zinkeliai daryta viskas, ^įuo kurios olandai nenori 
kas buvo naudinga olan- atsisakyti kaipo nuo savo 
dams ir labai maža, kas bū- kolonijos, bet kurią nori 

prie savęs prijungti ir Indo-
Birenk, ilgiau pamiegok, ne- nepija. Dėl to ginčo buvę 
nuvark, o būsi daug svei- salose olandai, turėję ten 
kesnis ir ilgiau gyvensi. *»'<> įmones, bankus, preky- 
f —Nu, tai kas iš tokio gy- bos kontoras, plantacijas, 
ivenimo, jeigu žmogus ne- susisiekimą sausumoje ir 
galėsi gauti ko nori? Ne. vandenimis, liko pnveisti
Maiki, verčiau trumpiau gy- ™ savo bizn.us ir

* • kraustytis tėviškėn. Patys 
darbininkai Naujosios Gvi-

venti, bet gerai išsigerti ir kraustytis tėviškėn.

KONSLLATO IEŠKOMI

Abromienė, Juzefą.
Adomavičius, Juozas. Juozo sū
nus, ir žmona Bronė.
Aleliulienė, Elena.
Banionis, Simonas, su šeima. 
Cholmogarcevas, Jurgis, gimęs 
1924 metais.
Cicilaitis, Jonas, Tonis ir kiti. 
Dapkus, Kazimieras, Stasio sū
nus, iš Raseinių.
Drakšas, Pranas, Antano sūn. 
Eigminas, Julius. Balio sūnus. 
Ivanauskas, Juozas ir Kazys. 
Teodoro sūnūs.
Janušauskas, Petras, Petro s., 
gim? 1914 m. Kaune-Panemu- 
nėje.
Jezukevičius, Feliksas ir Kazi
mieras; ir jų sesuo Ona, Marci- 
jonos Kaziukonytės - Jezuke- 
vičienės (buv. Stankuvienės) 
vaikai.
Kairienė - Virbalaitė, iš Gude
lių k.. Ramygalos vai., Panevė
žio apskr.
Kalinauskas, Mamertas, Jono s. 
Kaputienė ir Mutkauskienė (A- 
oromaitės).
Petrikas, Romualdas, kilęs iš 
Miežionių k., Švenčionių apskr. 
Raulinaitytė. Ona, gyveno kurį 
laiką Olandijoje.
Ražauskas, Juozas. Motiejaus 
s., kil. nuo Alytaus.
Schoenradt, Lydija.
Šepetys, Vytautas, g. 1925 m., 
švilpiškio vienk., Biržų apskr. 
Sklerienė - Matulevičiūtė, Emi
lija. Petro d., iš Veisėjų vai. 
Stankevičius, Juozas, Prano s., 
žmona Andriuškevičiūtė, Viktė 
dukterys Elena ir Vladislava. iš 
Navasėdlių k.. Sapackinės vai., 
Suvalkų ap.
Stasevičius, Konstantinas ir 
Vytautas.
Striogas, Antanas. Silvestro s. 
Šukys. Vytautas, Jono sūn., g. 
1923 m. Smalnikų k., Kadariš- 
kių vai., Suvalkų ap.
Trumpis, Jurgis ir Stasys, Jur
gio sūnūs.
Virbalaitė - Kairienė, iš Gudelių 
k., Ramygalos vai., Panevėžio a. 
Virbickas, Juozas. Grigoriaus s. 
Virkutienė, Kotryna. 
Vrubliauskas. Antanas. Stasio 
sūn., g. 1926 m. Pievelių km., 
Rumšiškių valsčiaus.
Balkunas. Vladas, ir sesuo El- 

ir zė. Adomo vk„ iš Kaimynų k.. 
Simno vai., Alytaus apskr. 
Bužinskas, Matas, iš Ariogalos.

Lenkų spauda skundžiasi, 
kad lenkai nėra dosnūs sa
vo tėvynės reikalams, paly
ginus su kitomis tautomis.

Antrajam pasauliniam ka
rui prasidėjus, nuo 1939 m. 
iki 1945 m. lenkų išeivija į- 
vairiems Lenkijos reika
lams viso surinko 2 milio- 
nu 250 tūkstančių dolerių. 
Tam pačiam reikalui Ame
rika iš savo fondo paskyrė 
6 milionus 697 tūkstančius 
342 dolerius. 0 pradedant 
1946 m. Lenkijos reikalams 
tiek pinigais, tiek įvairaus 
turinio siuntinėliais ten vėl 
pasiųsta per du milionų do
lerių, neįskaitant paskuti
niųjų dešimties metų.

Graikų išeivija, antrajam 
pasauliniui karui prasidėjus

Daduskienė - Jocyčiūtė. Uršu
lė, iš Komisarkos k., Nedzin
gės parap.
Elzbergas, Petras.
Gira, Kazimieras. Juozo sūn. 
Jonyčiūtė - Daduskienė. Uršulė, 
iš Komisarkos k., Nedzingės p. 
Karvelytė, Olga.
Kukanauzienė, Ona. Kazimiero 
duktė.
Kvederys, Antanas ir Jurgis. 
Zidoriaus sūnūs, iš Šilalės vai. 
Merlin, Petronėlė. Sofijos Toliu- 
šienės sesuo, gyveno Cikagoje. 
4418 So. WCod St.
Mincevičius, Julius, Augusto s. 
Mincevičius, Vincas.
Navickas. Aleksas ir Mykolas. 
Mykolo sūnūs, gyv. Chester, Pa. 
Sa jonas, Jurgis ir Viktoras. 
Sakalauskas, Vladas, Mykolo s., 
ir jo duktė Elena.
Sinkevičius, Jonas ir sesuo Ju
lija, Jono vaikai.
Sinkevičius. Vincas.
Skinderis. Gendrikas. Jono sūn. 
šusteraitytė - Kunčienė, Irena 
Aleksandra.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliept i: 
Uonsulate Gen. of Lithuania 

41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

per kelis jo pirmuosius mė
nesius surinko 5 milionus 
dolerių. Graikų išeivių JAV 
esama apie pusantro milio-
no.

Žydų Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse gyvena per 
5 milionus. Jie iki 1957 me
tų savo valstybės atstatymo 
reikalams surinko jau dau
giau kaip vieną bilioną do
lerių. Lenkai apskaičiuoja, 
kad jų išeivių JAV gyvena 
arti 10 milionų ir jie per tą 
patį laiką iki 1957 m. viso 

Slenku tesuaukota 4 milionai 
650 dolerių, neskaitant 
siuntinių.

Jei gautas įvairias aukas 
per Balfą ir išimtinai Lais
vinimo reikalams surinktas 
aukas per Altą sudėsime 

(krūvon, tai lietuviai, dosnu
mo požiūriu savo tėvynės 
reikalams ir nelaimės ištik
tiems tremtiniams atsistoja 
(greta žydų.
• Žinoma, turėkim galvoj lie
tuviu JAV gyvenančių iš- 

; eivių skaičių ir jų ūkinę pa
dėtį. Tiek žydai ir graikai 
yra verslo žmonės ir tarp 
vienų ir kitų jų esama gerai 
pasiturinčių asmenų, ku
riems yra lengviau savo do
snumą parodyti.

Turėkime galvoje, kad y- 
ra labai daug tokių, kurie 
mūsų visuomeniniams rei
kalams nieko neduoda.

Reikia laukti ir tikėtis, 
kad šiais metais vasario 16 
d. — Lietuvos nepriklauso
mybės akto paskelbimo 40 
metų sukaktuvių proga JAV 
ir viso pasaulio lietuvių iš
eivija savo dosnumu tikrai 
gražiai pasirodys.

Lietuvos laisvinimo bylos 
reikalai ne sumažėjo, bet 
iie dar labiau pasunkėjo, 
todėl jie remtini dar dides
niu uolumu. V—S
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KELEIVIO KALENDORIUS j
1958 metams į

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje yra apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje yra Įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingu dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centu. įrašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broad wny 
So. Boston 27, Mass.
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T,-r. ‘""'.i" ' .......  ' ,'*WT,5'atvažiuosiu, tai parodysiu

-»>vą jas... n u
“Pirmutinį sekmadienį

| ban lėnai būnant, plantato- 
* riai surengė lparę’ mano
j‘garbei, bet jų maistas yra 
Vvisai klioks, negu mušu.

“Išbuvau Brazilijoje du 
mėnesiu ir mačiau daug į- 
ddmių dalykų; . gyvenau 

___________ daugiausia Sao Paulyje ir
Viola Geanchus (Genčių- buvo žiema—ne tokia šalta, su^uriab man'te-

tė!: kurios tėvai gyvenaGa- kaip čia pasmus, .bet vis mandt
ryje, Ind., mėgsta plačiai dėlto oras šaltas. Tai tropib-^ . . HraiKriėkikeliauti. Su savo mamyte ji ko krašto žiema. Orehide-^^^ miegtas yfa 
apvažinėjo visas Jungtines tos tenai auga ir žydi lau-!& p , _ , koks
Valstybes, o su Barbuteitales, jvainų spalvy, ir gra-,arehitektūrink
Rockefellenene buvo nuvy- 'ziausios, kokias as buvau ,.R , ku kaštuose,

bar ji prisiuntė pi-enumera- tosi daug. Beturčių šeim.vnų turbūt vienintelė šalis 
tą už “Keleivi" savo tėve-.vaikai bėgioja basom ko-L^u,... žmogus -jį
Iiams ir rašo M. Michelso- jom, užsimovę tik purvinus ;tasidarvti uinicu ir nralob- , ė ^ki«nkus ir patys purv^ jeigį jis%a^ irl netin.

5r^ m‘«T u • m k- >gi; bet kitųr tiktai gali
- patiko Brazilija. Paaiškm- “Labai įdomu buvo pa-,hQt turtingas, kuris gimsta 
,$iu trtunpai. o kai nu Važiuo-(matyti kavos plantacijas, L (pinigingoj šeimynoj 
'siu Bostonan, papasakoju jy. didelius ūkius, kur augi- “Kiek man teko sužinoti, 
daugiau. narna kava. Padariau daug j^io f]e Janeiro mieste yra

“Kai aš tenai nuskridau nuotraukų ir, kai atvažiuo-!apje 500 amerikiečių šeimy- 
rugpiūčio mėnesyje, tenai siu Bostonan, jeigu tikrai ^, neskaitant tų, kurie yi*a

brazilėmis
UŽSAKANTIEMS KNYGAI „ j **!§ Brazilijos aš parsive-

„ . ---------------------TURĖTI GALVOJE, KAD KNYGAS žiau keletą dalykų, nes
^SIUNČIAME TIK TADA, KADA GAUNAME PINIGUS.; skrendant pinuos klasės 
ŠKOLČN NESIUNČIAME. 'lėktuvu nereikia mokėti po

•<> .->•« j $2.50 už svarą bagažo. Ke-
StfKfTYlUft. 'leivis gali turėti 66 svarus

- bagažo, bet manasis svėrė
20 kilogramų daugiau.

| “Tikiuos pamatyti jus ir 
i vėl, tuomet papasakosiu 
(daugiau apie savo kelionę. 
Mamytė nori atnaujinti ‘Ke- 

.__ ... leivio” prenumeratą ir pra-MinanAinnaa ~ «- ’ - *metų kalendorių.
AHGLŲ-LIETUVIŲ KARtyi SIAURUOJU TAKELIU, pa-

^368 psL, redagavo V. Baravy- iė “Naujienos“. Psl. 178. Sai
kas, pigiausias ir naajoviikiau- ia 82.00. Senesnės kartos lietu- 

.jnas žodynas, kieti viršeliai, kai-' 7iams gerai pažįstamas daini- 
na |4. Tinkas ir poetas K. B. Kriau-

-oadadac o - » v*.- a (čiOnas Ša vaizdžiai aprašo sa-
Paer Laterlrtiate „ jau ^. tiMu.

istorine apsaka is pirmųjų . J ,krikMonybSbita Ren»je,PA m,t- -r ™kl» A">®-
'estinoje ir Kipre, knyga lai
mėjusi Nobelio premiją.

^Ka'na .............................. $2.25.

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 
tinis, 15 įvairių trumpų pasa
kojimų, 180 pusk, kaina 82.

^CeMAITftS RASTAI. GanMoa 
- mOsu niytojos pirmojo karo amts 

Amerikoje parašyti vaisdeliai aa ra- 
; Rytojos paveiksiu. 128 poslapiai.

..................................................Me

UIU1NO PAUNKSM6. Balio _ _ 
ro* trilogiška istorijos kronika,

, »to pusk didelis formatas, «m 
popier*. Kaina ........................... ttM

BUVĘS “SUKILĖLIS**

Pinigus pridedu prie šio 
laiško. •

Jūsų Viola”

SEIMINtNKElU
rikoje, įspūdžius grįžus Lietu-. 
von ir dabartini savo gyveni- į Nesaldus sausainiai
mą Amerikoje.
D€L LAISVOS LIETUVOS. Lfcte- 

vos socialdemokratu raitai dėt bol
ševiko okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ..................... ..................28e
aR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? P*, 
rali kon. M. Valadka. Svarba 

kiekvienam perskaityti. Kaina SlRb
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

i PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga iii) dienu klausimams supras
ti. Kaina ........................................Me

CEZARIS, Mirko Jelusič’o ro
- vertė A. K. Puida, pirmoji dalia
188 puslapiai, kaina ..................775

'CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 
...vertė A. K. Puida. Antroji dalis, 

psl. Kaina ..................... .... St

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETO 
RUSIJA, arba komunisti) diktatA- 

ra faktų šviesoje. Trumpa bolševis- 
itio istorija ir valdymo praktika La
bai dang- mediis«os. 96

CRZARLS. Mirko Jesuliė’o 
' vertė A. K. Puida. Treėioji dalis, 
A 76 psi. Kaina ..................... $S.k

^IRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 
svarbiausia- veikalas, išvertė M.

Miškinis. 290 pusi. Kaina... .SSRS
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio rv- 

manas iš lemaičių Ka

k KISS IN THE DARK. J. Jaami- 
no anglu kalba sodrūa vaisdeliai,

180 peri. Kaina kietais viršeliais 22, 
ninkštais viršeliais ...................21.00
VISUOTINAS TVANAS. Ar galijo 

toks tvanas bfiti ir ką apie tai 
sako mokslas. Kaina ...................Me
socialdemokratija IR BOL- 

2EVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis tintomis papildyta tw
klausimu knyrutė. Kaina ....

_  ------------------ ,—, Kalvarijos pra-
A^es. Kietais viršeliais, <6v pusla-
{jfe-UVl“ KALBOS GRAMAnKA 

Pkrašė Dr. D. Pilka. Pritaikiatn
Amerikos lietuviams. 144 p’
Komę ................
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ. pa> 

rašė Liudas Dovydėnas, jdomi 
apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20.K
ŽEMAIČIŲ KRIKETAS. P. Analfao 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 

* ' “ ....$ES0

KORIUS DIEVUS ŽMONES GAR 
BINO SENOVRJE. Dievų yra vi

sokiu įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokia Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina . ..............................................21-M
LENGVAS SODAS IŠNOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- 
angliškai mokytis; duoda 
ingliškns pssikalbėjiann. 

......... e............... 72e
ištarimą, angli

APIE IAIKA IR ĮMONES. Poete 
J. Aisčio atsiminimai apie BiaEj,

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina............................$2J0
SENAS KAREIVIS MATČIimS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
Inas apie nepaprastų semaitį, kurie 

nuostabių ualykų padarė, tik 
vieno, kurį tikrai turėjo 

237 psl. Kaina ........... M.

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 
'M- Valadkns parašyta knyga, 200

(tusi. Kaina ............................ 2ŽŠ0
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pfr 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardš- 
Kaina ......................................lOe

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi* 
chelsonienės parašyta: 280 įvairių 

eeeptų. 132 pusi. Kama ....2L2S
UPELIS, parašė Pulgis Andriulis, 

juokingas romanas, 240 psl.
tais viršeliais. Kaina ...............

PABUČIAVIMAS, parašė J. GrO- 
šas, novelių rinkinys, 155 puslapių.

........................... 21-M.
SOCIALIZMO TEORIJA.
• ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

i santvarka ir kodėl ji dar 
Kaina ..............................Me

TAVO KELIAS f SOCIAUZM4- 
Parašė Leonas Blumas. Tramp« 

socializmo aiškinimas. Kaina 28c

CODtL Aš NETIKIU I DIEVĄ- 
Pilna argumentų, kurie viliama

įdomia. Kaina ..............................>

IUOZAS STALINAM, 

-pa Rusijos diktatorių.

Užsakymus ir pinigus praįome siųsti Muo adresu: 
KELEIVIS

-t- So. B«to« 87.

Imti svarą miltų, 2 balty
mus, derintąją dalį svaro 
miltinio cukraus, pusę svaro 
sviesto arba margarino.

Miltus, baltymus, sviestą 
ir cukių sumaišyti. Tešlą at
šaldyti, kad subrinktų. Iš
kočiojus plonais lakštais, i&- 
piaustyti įvairių pavidalų 
sausainėlius. Prieš kepant 
jų paviršių patepti kiauši
niu, užbarstyti cukrum ir 
cinamonu.
Žvaigždutes

Imti svarą miltų, pusę 
svaro sviesto, pusę stiklinės 
grietinės, pusantros uncijos 
kristalinio cukraus ir trupu
ti druskos.

Papilti miltus ant lentos, 
padaryti juose duobelę, ir 
sudėjus į ją sviestą, grieti
nę ir druską, aštriu peiliu 
kapoti, kol tešloje nebeliks 
sausų miltų. Tada tešlą at
šaldyti. Paskui ją iškočioti 
plonais lakštais ir formele 
išpiaustyti žvaigždutes. At
sargiai sudėti į drėgną 
skardą, paviršių aptepti kiau 
šiniu ir užbarstyti kristali
niu cukrum. Kepti, kol apa
čia ir viršus pageltonuos. 
Virti varikiečiai

Imti pusę svaro varškės- 
pusę stiklinės miltų, 1 kiau
šinį, 1 šaukštą cukraus, 1 
šaukštą sviesto, 4 šaukštus 
grietinės ir druskos.

Į gerai ištrintą varškę pri
dėti druskos, kiaušinį, mil
tų, ir gerai išminkyti. Iš 
gautos tešlos delnais iško
čioti pailgus volelius, išplo
ti trečdalio colio storio, su- 
piaustyti poros colių ilgio 
gabaliukais ir virti pasūdy
tame vandenyje. Iškilusius 
vai'škiečius tuojau išgriebti 
ir užpilti tirpytu sviestu,

L
INDĖNIŠKAI PAPUOŠIA

Grvnakraujas Uherokee siaaĮŽĮa iadfesas pApaošia indė
niško grabas papuošalu AustHjoH aktorę Romy Schnei- 
der., atvykusią į HoBywood.

LIETUVA

Lietuva — žaluma ir mergaičių darželiai, 
Orizontų aušra ir laukų mėnesiena,
Įsisupus audra ir palaužti kryželiai,—
Lietuva, skardeni Savo amžiną dieną!
Pažiūrėk! Tavo garbei dulkėtas klajūnas 
Per aušras ir audras neša giesmes, kaip minios! 
Lietuva! Ir už ką tavo sužeistas kūnas!
Nora tau atneštos maldos iš žemės kratinės!

Faustas Kirša
WO©GOOOG«3©GJ«X^<XXXXXXX«X5®©0OOOG^«XXX>:jąiOOQOOO0®C»

AR ŽINOT TĄ ŽALĮ?

Al’ yirifit Is ėoli Vili* nririnc iv rmi-ji JLiiuvri ecažžy nui gnaw **

Kur paslaptį saugo miškai,
Kur Nemunas jūrom tarp pievų banguoja—
Jį.lydi upelių pulkai?
Ar žinot tą šalį. derlingąjį kraštą,
Kur buvo nekartą kova 
DėJ laisvės, dėl žemės gimtosios, dėl rašto—
Po jungu nelinko galva?!
Ar žinot tą šalį? Tai mano tėvynė,
Tai Lietuva — rūtų šalis!
Kvėpuoja lengviau tenai mano kratinė,
Gyviau tenai plaka širdis.

Juozm Mikuckis

kad nesuliptų.
Prieš duodant į stalą, var-

škiečius užpilti grietine ar
ba užbarstyti cukrum.

Kas vra komunizmas

Du asmenys svarstė komuniz
mo esmę. Vienas jų šitą klau
simą taip išaiškino:

—Komunizmo esmė yra da
lintis su kitais tuo, ką turi.

—Visai ne, — atkirto antra
sis. kuris buvo komunistas.— 
Komunizmo esmė glūdi tame, 
kad tavo kaimynai dalintųsi su 
tavimi tuo, ką jie turi.

Daug šunų ir vilką papia

KOVOJE Už DORĄ

Italijos senatorė mcialistė 
Angelina Merfin labai ko
voja prieš kraite paplitu
sią prostituciją. Jos pastan
gomis senate priimtas Įsta
tymas, karts draudžia pro
stituciją, tikimasi, kad jį 
priims ir atstovą rimai.

GĖLES GYVIEMS

Mums pridavė Lietuvių 
Studentų šalpos Fondo iž
dininkės Onos Talalienės 
laišką, rašytą vienam asme
niui, kuris didelės labdarės 
ir jaunimo globėjos Stanis
lavos Venclauskienės mir
ties proga vietoje gėlių vai
niko minėtam Studentų 
Fbndui paaukojo $5. Mes 
pritardami to asmens to
kiam mirusio pagerbimo bū
dui mielai spausdiname šį 
laišką:

“Gerbiamasis, Gavau Jū
sų auką 85, skirtą Lietuvių 
Studentų šalpos Fondui vie
toje gėlių ant a. a. Stanisla
vos Venclauskienės kapo.

“Jūsų auka lyg būtų ve
lionės lūpomis patvarkyta, 
lyg būtų jos valios išpildy
mas.

“Kas gi nežino velionės 
meilės jaunimui, kas gi ne
prisimena jos auklėtų būrių 
jaunuolių, jos rūpesčių kiek
vienu vargingu jaunuoliu, 
siekiančiu mokslo.

“Nepaklysiu sakydama* 
kad bent šimtas sūnų it 
dukterų pajuto velionės mo
tinišką globą ir rūpestį sie
kiant mokslo ir kitais reika
lais žengiant duobėto gyve-

Sausio 15'd. Iš ^0 riškties ir ^lsą 
ghigo. Matyt mūsų vadams 
lėti priešą, tai dat&r ’į 
go su vėju į priešo įdflę),' 
limas Vyko grilpėmis po 15-20 žmonių grupėj. Vokie
čiai nei prancūzai ne ką daug galėjo priešintis, nes mes 
juos netikėtai užklupom apkasuose (sniego jie taip bu
vo apakinti, kad tiesiog negalėjo atsimerkti į mūsų 
pusę) ir ant mūsų riksmo “rankas aukštyn** jie tik tą 
ir galėjo padaryti, nes kas nori veltui mirti, ypač vo
kiečiai, beniaž visi vedę, turį vaikų ir dar čia sniege 
mirti? Tai visai būtų kvaila.

Kiek blogiau mums sekėsi su prancūzais, nes mes 
turėjom kvailą įsakymą vengti užmušti prancūzų ka
rininkus. Jie,. manydami, kad mes nemokam šaudyti, 
šaudė mūsų link, iki Ules su šautuvo buože išmušdąyom 
iš jų rankų ginklą. Laimingai, kad jų karininkai šau
dė iš revolverių, ir matyti susinervinę visai netaikliai 
šaudė. Jų kareiviai buvo nutildyti mūsų kulkosvaidžių 
taip, kad jie net galvos iš apkasų iškišti nemėgino. 
Kai paėmėm gyVą karininką, pasidavė ir kareiviai. Dar 
kai kurie mūšy būriai kariavo su prancūzais apkasuo
se, o kiti jau triukšmingai vedė kovas pačiam mieste. 
Pasidavę nelaisvėn prancūzai statė mums daugybę klau
simų. Bet jie vieno norėjo — greičiau pakliūti į savo 
kareivines, o iš ten į laivą ir į Prancūziją. Užtikrinom, 
kad už paros jie tikrai bus kareivinėse, nes buvom 
ikri, kad per tą laiką mūsų kovos turės išspręsti klau- 
,imą ar šion ar kiton pusėn. Taip irbuvo. Sausio 15 
1. vėlai nakčia, Klaipėda buvo . paimta. Vokiečių žan

darai nuginkluoti, o prancūzai uždaryti kareivinėse. Be 
o prancūzams mandagia forma -buvo įsakyta krausta 
is į uoste stovintį jų laivą ir plaukti savon Prancūzi- 
•on. Sausio 16 d. jau buvo matomas ir lenkų karo 
aivas, atplaukiantis Klalpėdon į pagalbą prancūzams, 
bet šaukštai popiet Pavėluota, panowie poliacy.

Tuoj buvo leista dauguntai tų pačių vokiečių 
žandarų eiti pareigus, o vyriausia ’ valdžia perduota 
tikriems klaipėdiečiams lietuviams. Mes gi, Karo Mo- 
<ykia, Sausio 16 d. anksti nežymiai pasisiėpėm vėi į 
trakinius vagonus, ir prie Kaišiad'orių/pumetę civilinius 
h abužius, kurie per įo diehų pavirto skarmalais, pasi
tarėm vėl kariūnais. Tą pačią naktį nuvalgę, bet lai- 
ningi, grįžom iš “manevrų” namo. Iš 220 kariūnų, da
lyvavusių Klaipėdos “sukilime”, tik vienas kariūnas 
lašelis negrįžo. Jis garbingai žuvo už "Klaipėdos trum- 
>ą laisvę. Mes likę gyvi bavom 2 dienas poilsio, trečioj 
(ienoj prasidėjo užsiėmimai ir tardymas.... Kas pirko 
r gėrė samogohą per Klaipėdos sukilimą?

Išaiškino tik 5 kariūnus, kuriuos nubaudė po 3 
nėnesius neišeiti į miestą.

Buvom jau beveik pamiršę apie Klaipėdos sukilimą, 
įes intensyvūs užsiėmimai ir kasdieninis bausmių atliki
nąs po valandą ar 2 stovėti po šautuvu, aišku, pritem- 
lė visą praeitį. Bet štai vasario. 16 d., lygiai už me- 
įesio sugrįžus iš Klaipėdos sukilimo, iš Aukštos Pa
nemunės per Šančius vykiom į žaliąjį kalną dalyvauti 
Nepriklausomybės šventės pttrtTde. Tą dieną gerokai 
šalo. Sniegas po kdjom kaip gyvas gurgždėjo. Gerai, 
kad buvo leista laikas nuo laiko patrinti ausis ir nosį, 
kitaip būtum jų netekę. Nežiūrint šalčio, žmonių pa- 
ado aikštėj prisirinko tiek daug, Kaip niekad. Prade- 
lant paradą, Karo Mokykla paprastai pirmoje eilėje 
žyghuidama, paskui jos pėstininkų pulkai. kavalerijos 
r gale artilerija. Prie estrados grieždavo karo orkes
trai, kad smagiau karerviims būtų žygiuoti. Publika 
visada laikydavos pasyviai. Bet '1923 metais Vakario 
16 d. buvo kitaip. Kaip tik KaroMcšcykla pradėjo 
žygiuoti, publika pradėjo šaukti “Karo Mokykla, valio! 
Kariūnai valio! Valo! Valio !”24žmonių pučiamųjų 
lūdų orkestras visai nebuvo girttttfras. Atrodė, kad jie 
savo dūdas prie lūpų laiko taiptik sau dėl mados, tr 
cas valiavimas tesėsi Iki mes apleidom aikštę. Grįžom 
įamo per Ukmegės plentą Laisvės Alėja. Čia ir vėl, 
<al ne toks galingas valiavimas kaip aikštėj, bet tiesiog 
apklojo mus visus gėlėmis. Ir iš kur tie žmonės, ypač 
ietuvaitės galėjo tuo metu priskinti tiek daug gyvų 
gėlių ir dar spiegiančiam šalty? Juk Lietuva ne Jenkino 
Hawajai, kur apskritus metus gėlės žydi. Bet nežiū
rint to, lietuvaitės 1928 tn. vasario 16 d. gėlių apsčiai 
turėjo. Jos visoj Laisvės Alėjoj iš balkonų, nuo šaly- 
ratvių be perstojimo bėrė jas po mūšų kojomis, ant 
galvų, pečių, liko apkaišyti mūsų atlapos, o kai kam 
mergaitės užkabino ant kaklo ir visą gėlių vainiką. Mums 
praėjus, dešinė pusė Alėjos, btfvo storai apklota gėlė
mis. Net sniego nesimatė. Tai yra vienas iš gražiau
sių, maloniausių mano prisiminimų. „

Nuo to laiko praslinko 85 metai. Dažnai pagalvo
ju, kad jeigu 1940 metais lietuvių tarpe būtų buvęs

sifiarkiai 
mis nuga- 
orui (sni- 

FUo-

nimo keliu __ __ ___
J3iS. t°ks TOdas, kuris būtų drįsęs pastoti bolševikams kelią,

žygiavo UetUvon, ją Okupuoti, ir taip pat 1944 
metais, tai kaip jis su savo kareiviais būtų tautos pa
gerbtas? Aš esu tikras, kad jo vardas per amžius skam
bėtų dainbse. Deja, tokio vado tada nebuvo.

(GaMa)

gerbimas yra labai tikslus ir 
tikrai pagerbiąs jos šviesų 
atminimą.

“Su pagarba Ona Talalie- 
ne, Lietuvių Studentą Šai
po* Fondo iždininke**.
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Tattan dėkoja

buto rankos vadovaujamas, į Pabrango telef 
tą veikalą paruošė ir jau ke-

vietose suvaidino, o Nuo vasario 1 d., pabrra-“ įį.k'™ity>
vasario 2 d. jį matė bo8to- go telefonas turintiems Vie- jokio-ištyrimo. Taip manantieji suda.

------ rė savo atsakymų sakydami, kad be- tuvę. Jis pats ar kas jį žino rašykit
dieviai ir nusidėjėliai pasirodys am- adresu:

J. Garbauskas,
R. R. 1, Westerose, Alberta

... , j _ ., , ,. _ . , Canada (10)
Pasilieka! Reikalaukite veltui duodamos lite-, ____________________________________

Kad ir nasivėline linki G»b, k«d palyginti ma-i nepakeistas. ĮES*’ SSl
me jam __ *;■ 488 >»8toniefi'l būrys tepa-' Tų pakėlimų pajus 1,200,Jo*-. x, iil

V. Andriuliui 80 metų
Bostone gyvenantis daili- ,• 

ninkas Viktoras Andriulis,ir510 vėliavoms ir 260 sa . Vtt01ulo u. .* u«ne km vciciu^ muiuu^iub-u • vo eilėraščių knygų, iš kwių'bi«^ mečiai, gertjoei ir stebėjo-'nų bendrų Unijų 13-14 cen- £
Oė»; redaktoriau, pusę pelno skautų reika- “““““J“g, k,d mėgėjai galėjo sce-{tų mėnesiui, o kitiems 38-88 “•

Al dėkoju Tamstai ir lams. Kiti aukotojai: p. A.! ”U8 11 noje pasiekti tokio lygio, to-: centais. Automatų “10 centų
Tamstos laikraščiui už visą Namaksy $10, J. Tuinyla gI° J0/1- -ta**®* 1 antrojo kiog vaidybos. mokestis kol kas pasilieka

bedievis ir nusidėjėlis < aname teis- Giminės ii Lietuvos p---*1-- 
me)." Šitame tekste apaštalas neat-, ŠVEDO, apie 65 metu amžiaus, ki- 
sako pats j savo klausima; ir dėlto lūšio iš šakių apskr., žvirsradaičių 

da- vals., žalvėdėrių km. Tėvo vardas 
Juozas. F. Švedas kadaise gyveno 
St. Louis, Mo., ir turėjo naėsos krau

tą, -kas padaryta, kad man $15. S. Sinkys $2, B. San- pussunaomettis. 
sattSio 26 d. surengtas poky-> kee $2, Bakšys $2 ir 33 au
tis 'būtų toks, kokio aš nie- į kojo po $1. Viso aukų gau? 
kada nepamiršiu ; ta $264, skautų vadų sudėta

kad mėgėjai -galėjo sce- jtų mėnesiui, o kitiems 38-88 tino kankinimo vietoje.
(Bus daugiau)

vaidybos.
___ i .n-i—i-.L-,, ) raiuros, Kausite r

Lituanica

Aš labai branginu, kad 
tiek daug draugų mane pri
siminė, ir tikiu, kad aš ga
lėsiu kuo nors būti naudin
ga lietuviams, su kuriais aš 
esu ir jaučiuosi sava.

Su pagarba
Teofilija K. Tattan

6152.75.
Visiems dalyviams ir au

kotojams tariame nuošir
džiausią skautišką ačiū. Pa
žadame užaugti gerais pi
liečiais.

Draugininkai

Padėka .

/;;i-

norėjo eiti j “Pažadėtąją• 000 abonentų. Telefonų ben-Į ’ 
žemę”. Lyg atrodytų, kaddrovė prašė leisti pakelti 

-kiti patenkinti sava žeme,'mokestį daug daugiau. į

Pabaltiečių dr-jos valdy
ba reiškia nuoširdžią padė
ką muz. Juliui Gaideliui už 
taip darniai pravestą meni
nę programą sausio 19 d. 
metiniam dr-jos susirinki
me. Taip pat dėkoja solistei 
Daivai Mongirdaitei, Vidai 
Mališauskaitei ir Liudai 

savo solo 
bei trio dainomis puikiai nu
teikė klausytojus. Meninin
kai parodė daug geros va-

•- Sausio 19 d., Bostone į- 
yyko jaunesniųjų skautų 
“Neringos” paukštyčių ir 
(‘Vyties” vilkiukų draugo
vių 7 metų sukaktuvės, į 
kurias atsilankė gausus tė
vų ir bičiulių būrys.

Programoj buvo žaidimai 
jauniesiems, pačių vaikų su- Janutaitei, kunos 
galvoti ii* atlikti vaidinimai.

Energingas skautų Tėvų 
Komitetas ta proga dovano
jo tris šilkines vėliavas (U 
S. skautų ii* tautinę). Kitas 
tris vėliavas, kurios buvo į- 
teiktos mergaičių vienetui, 
jam iš anksto apie tai nesa
kant, dovanojo krikšto tė
vai bei skautų bičiuliai.

j šventę atsilankė BSA 
amerikiečių District Execu- 
tiye Mr. Tom Knowles ir 
Mr. Van Osdol, kurie pasa
kė draugiškas kalbas. Kiti 
kalbėtojai buvo: Tėvų Ko
miteto pirm. E. Sinkys, p- 
nia E. Namaksy, p. Lember
tas. rajono vadeiva pk± A.
Banevičius ir tuntininkas 
pk. Treinys.
•- Energingų mamyčių dėka 
svečiai buvo pavaišinti ska
nia arbatėle ir pyragaičiais 
bei p. Jančausldenės kose- 
liena.

Šventę vedė drauginin
kai: V. Čepaitė ir M. Mano
masis. Kiekvienas skautų 
dalyvis gavo didelį maišą 
dovanų su saldainiais, pyra
gaičiais ir statulėlėmis, ku
rias Tėvų Kom. pirm. p. E.
Sinkys dovanojo net 150 su j. Žilinskas į Kaliforniją 
sąlyga, kad visi skautai pa-

Flondoj taliis -njnaikino smulkiui
dai-zoves - Bostone k«*»- ^Sliuooe nebenori jo- 

dorėnų tonos jtaldlo -PsžadAtųjų iemij"

Kuboj daAminkaijąpirin ^mgomieinS^ dvasią 
pne sienos cukraus ^tanta-4 * 
'cijų savininkus nrikalsuds- Povaidinimo TautinfeS#- 
m. zmoniskegmo stlygimmo jui08 »veaiams hsrt- 
-Bostono ctdtntus «^mO;tonUs«sn» tevo sumotos 
fabrike pritrūko nevalyto ^gjjįg, kurių metu pasaky-

Jieškojimai

Paieškau Teklės Bukaričiūtės-STU-
• PURIENĖS iš Kuršėnų. Ji jryveno

Elizabeth, N. J. Ji pati ar kas jų 
žino atsiliepkite adreso:

S. B. Vu tzka 
52 French St.
Methuen, Mass. (6

ku peštis.

TEISMO DIENA
(Biblija* Tyrinėtąjį! G aršiai mas)
Todėl Biblijoje kalbama apie krik* 

šėien) kaip apie tą, kurs jau dabar 
yra paduotas ištyrimui. Apąšt. Pe
tras kalba; “kad jūsų išmėgintas ti
kėjimas būtų rastas brangesnis už 
auksų, kars tačiau žūna” (Pet 1:7). 
Jis taimeri parašė: “Mylimiausieji, 
nesisteoMiite karštymečiu, kurs įvyk
sta jums. išmėginti, lyg kad jums at
sitiktų kas neįprasta.” (Pet. 4:12). 
Utie tekstai aiškiai parodo, kad krik- 

. .. : ščionio išmėginimas yra aštrus. Bet'Hartforiliečius pakvietė atlyginimas yra taip pat didelis, nes 
atvyko iš Čikagos ir Ma ^4 Lietuviškošioe mokyklos e- ’Ta d^ŠS t?*S£ni™ 
siliks. kol -baigs 13-jį tomą nagingas Tėvų komitetas,! *•****•”—***• 2:1°-

cukraus iš Kubos.
Atvyko

Lietuvių. 
redaktorius Pranas

redaguoti.

416
Gubernatorius Purcolo pa

siūlė Massachusetts

«»i ; P*»eškau JONO WILK0. ANTANO Kvaini Bartis, su pu-.ANDRUSIO ir vTTAUTO TULAU- 
SKO. Jie patys ar kas juos žino 

i prašom atsiliepti:
Anthony Tu lauš kas 
P. O. Čherry Valley, Mass.

Sesuo Elena Kirkutaitė-Pelerrienė 
iš Lietuvos paieško savo sesers Teo
filės. Ji išvažiavo iš Lietuvos 1928 
metais į Sao Paulo, Brazilijoj. Ji pa
ti ar jų žinantieji prašom rašyti:

D F. Peleckis
314 W. 4th St So. Boston, Mass

įtoee kalbose buvo reiškiama 
susirūpinimo -vis didėjančiu 

aomenės -abe jingumumū- 
kuKūrinrams reikalams.

Bostono Dramos 
padedamas.

Sambūrio Paraku* *P*e karščiausius krikščio

Iieškau Jokūbo Linkevičiaus iš Lyn
ežerio kaimo, Vilniaus srities, gyve
no Worcestery, Mass., ar Nashua, 
N. H. Jis pats arba apie ji ka 
žinantieji prašomi rašyti: Stanley i
Komensz. 54<» E. Sixth St, So. I 
Boston 27, Mass. (6, '

Dievo Karalystė
Ar žinai ką {rausime Dievo Kara

lystėje? Vieni džiaugsi*, kiti verk*, 
ne aš tai rakau, liet Biblija sako! 
Jez. €5:13-14.

Alik Armin v'
3444 Mass. St.
Gary-, Ind. (16-8

DARBAS FARMOJE

Reikalingas darbininkas farmoje, 
darbas lengvas, atlyginimas geras, 
duodama maistas ir patalpos. Svar
biausias darbas rytą ir vakare melž
ti karves ir jas šerti. Geram darbi - 

i ninkui laitai gera vieta. Kreiptis: -/• 
Mrs. Stosunas .*•-
R. D. 4
Certland, N. Y.

lios, nes nebuvo lengva vi- priimti 418 milionų do- sur suepėd-tą dien, ,erių^aWbfc biudžetai
tuo) P?: Pabaltiečių dr-jos 22 milionais di-
susirinkimo vyko muz. Gai 1
delio vyrų choro banketas.

Valdyba

SLA kuopa rody* filmą

SLA 308 kuopa vasario 8 
d. 7:30 vai. vak. Sandaros 
salėje (124 F St.) bus ro
domas nimas iš J. Tumavi- 
čienės pagerbimo pokylio. 
Kiekvienas galės joje save 
pamatyti. Kviečiame daly
vauti narius ir svečius.

Rengėjai

Tėvynė* Mylėtojų

Ketvirtadienį, vasario 6 d. 
7 vai. Tuinilos įstaigoje 395 
Broadway, bus metinis Tė
vynės Mylėtojų Dr-jos sky
riaus susirinkimas, kuriame 
be kitų reikalų bus renka
ma ir šių metų valdyba. Vi
si nariai prašomi dalyvauti.

tys juos gražiai nuspalvintų. 
Krikšto tėvai buvo

bingi lietuviai: p. K. Na
maksy, p. Vakauzienė, p. E

Juozas Žilinskas,

dėsnį negu pernai.
Bm

Senas nepriklausomos Lie
tuvos teatro vilkas, režiso- 
rius Ipolitas Tvirbutas, tik 
prieš porą metų atvykęs 
Hartfordą, iš scenoje nebu
vusių, bet jaunų, drąsių pa
siryžėlių, scenos meno mė
gėjų sudarė ratelį, kuris ė- 
mėsi suvaidinti garsaus an- 
orln dramaturgo Sommerset 
Maugham veikalą “Pažadė
toji žemė

Ratelis, gerokai padirbė
jęs įgudusios Ipolito Tvir-

dtUMGAS IR MOTERYS
(Atkelta iš 2-tro pusi.) 
Teisme kunigas buvo kal

tinamas ir tuo, kad jis tu
rėjęs meilės santykius «u 
viena jauna našle greit po 
to, kai jos vyras buvo to 
paties kunigo palaidotas...

Kunigo Desnoyers meilės 
prietykiai plačiai išgarsino 
mažą Uruffa parapiją neto
li Nancy miesto, kaip ka
daise Macochas išgarsino 
Čenstakavą, arba kaip pre
latas Alšauskas išgarsino 
kunigų stoną Lietuvoje. To
kie atsitikimai tik rodo, kad 
“kunigų celibatas” yra ne
natūralus dalykas ir kartais 
veda tiesiai į teismą........

“ištyrimus,” arba apie jo teis
ia** Apaštalas Petras kalba toliau,, 
įsakydamas: “Nes jau metas prasidėti 
teismui nuo Dievo namų, koks bus 
galas tų, kurie netiki Dievo evange
lijai? Ir jei teisusis vos bus išgany
tas, kur pasirodys bedievis ir nusi- 
dėjvks?” (Pet. 4:17, 18) Šitie teks
tai -aiškiai parodo, kad esamasis lai
kas yra teismo diena tikintiems, ku-H 
rie priklauso prie Dievo aamų.”* 

Petras atkartotinai sako, kad baž
nyčios ištyrimas yra aštrus — “jei 
teisusis vos bus išganytas.” Bet to
liau jis aiškina, kad tai yra tik pra
džia Viešpaties teismo darbo. Po to 
jis stato klausimų: “Kur pasirodys

nio

MED U S
Ar norite gyven

ti taip, kaip kara
lius? Valgykit me
dų!

Mes turime oren-^ 
čių medaus 65 cen
tai už bonką; Span

SIŲSKITE VIENĄ IŠ 23 NAUJŲ STANDARTINIŲ 
MAISTO PAKETŲ

f<0. 3 — $14.90
10 svarų-cukraus 
10 svarų miltų

No. 7 — $22.30 
5 svarai taukų 
5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinkų

No. 13 — $19.00 
5 svarai taukų 
5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
5 svarai miltu

No. 17 — $25.10 
5 svarai 6 uncijos taukų 
5 svarai cukraus 
5 svarai miltų t
2 svaraai 4 uncijos kumpio 
-1 svaras 4 uncijos kakao
1 svaras šokolado

No. 18 — $26.90
10 svaru cukraus ’
•3 svarai 6 uncijos sviesto
2 svarai 4 uncijos kumpio
2 sv. 2 unc. džiovintų vaisių 
1 svaras 1 uncija kakao 
1 svaras šokolado

No. 2CJ — $22^0

r

senas
gar- [bostonietis, išvyko į Los 

Angeles savo sergančios se
sers Marijonos Macejūnie-

. Sinkys ū* p. P. Lembertas. nės, taipgi seniau gyvenu- 
Šventės rengimas kainavo: fsios So. Bostone, aplankyti.

’6 vėliavos $237.05, skautų
* dovanos ir skanėsiai $179.-[Sumažėjo ir čia darbas 
70.

Nuoširdžios aukos: krik
što tėvų p. K. Namaksy*
$30, p. Vakauzienė $25, p.
Sinkys $25, p. Lembertas 
$20,—$10 skautų reikalams

So. Bostone esanti Brody 
bendrovės siuvykla* kurioje 
dirba nemažas būrys ir lie
tuvių, taipgi paleido daug 
darbininkų.

no*

SUSIVIENIJIMAS UKFUVtŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendnon lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį mlidannoą. rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

tr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. PO 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašaipos iki $825 į mėnesį. *>

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NBPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* iki 
fluM MMtTM'

Daugiau žudą apie SLA darbo* ir apdraudas galite gau
ti SLA kaapueee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko- 
kmljuae ir SLA Centre. Rašykite tokiu

Mt M. J. VINIKAS
IWw Taak 1, R. T.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVE 
ParaH XT. KUČINSKAS

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamo
nėjimas savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžiai. Reiškia, 
Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su mergaitės dora darė biz
nį bažnyčioje, susipykus dėl pinigų, Dievas mergaitę išvadino pa
leistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, paleistuvystę ir t. 
t. šimtai biblijos prieštaravimu. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama

pas T. J. KUČINSKAS 
74«*W. 34tk Street, Chicago 16, UI.

guolių medus 75
KMjnita p Ličįjus

$1.25 už bonką; Kubos 
kuris turėtų būti iš vi

sų geriausias $2.00 už bonką. 
■Tzejaokos pakelis ąiXM). - 
Medaus per peštą nesiunčiam. 

A.
414 W.
So.

Užeikite į seną Alexander’s 
vietą.

1

1,000 amerikoniškų cigarečių
------- Į aukščiau paduotas kainas įeina VISKAH ——

REIKALAUKIT MOŠŲ NEMOKAMŲ KATALOGŲ IR Vi-^K 
ŠOKIŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ. TUOJ PRiSIŲSIM. 
MES TAIP PAT SIUNČIAME IR VAISTUS

* Streptomicino 10 gramų .. . ................................$3.75
* Rimifono Roche 500 tablečių ...............................$5.65
* Peniciline švirkštimui 3 asil. vienetų....................... $1.60
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .... $0.95
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1..................................$1.36
* Irgapirino 50 tablečių.................................................$5.50
* Multivitarainų 200 tablečių ^............... i . .. .^ -$235
* Aspirino 100 tablečių....................................................$0.95
Specialus oro pašto patarnavimas. Taipgi išpildomi receptai.

Tazab of London
j 51 ReservoirSt CAMBRIDGE, Ma**. Tel: KI7-9705

Nuo Harvard Sq. imti Huron autobusą.
4

KAS ČIA KALBA?
ŽODYNAS

A.UO.IO

Li«tovių-Anglų ir
Anglų«Lietavių.,

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Ar Hari Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi- 

, si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. -Vaistų vardas yra Ideal Ultrahex ĮžnyrinMi. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 190 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHAMIIACY. 29 Keily Sq^ Worcester, Mass.
V. G. Skrinską (savininkas)

3

<14

Pinigu* *ių*ti kartu *u

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boaton 27, Ma**.
4*owaoovwo*wawr« m viii

Kad Jūsų giminės ir artimieji gautų siaatinį — dovaną 
VELYKOMS

jį būtinai išsiųskite neatidėliotinai, 
šventėms pradžiuginkite savo artimuosius SIUNTINIU DOVANA

Siųskite siuntinius dabar
Naudokitės patarnavimu, patikimos, atydžios ir skubios firmos

GEHERALPARCEL AND TRAVEL C0., INC.
138 W. 14M» 5L, NEW Tl, N. Y„ Tai. CH 3-3

(Licensed by USSR)
Pagal sutartį, sudaryta su Inturistu, firma teisėta siųsti siuntinius į visas USSR 
respublikas ir Lietuvą. Visos išlaidos, įskaitant muitą, apmokamos čia mūsų firmoje. 

Stigti galima tik naujus daiktus.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų. Pristatymas garantuotas. Siun

tinius galima atnešti asmeniškai arba atsiųsti paštu. Klijentai, atsiuutusieji siuntinius 
paštu, neatidėliojant gauna atsiųstųjų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek persiuntimas at
sieks. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos pašto kvitą, o siuntinį pristačius— as
meniška adresato pakvitavimą.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS
Įstaigoje didelis pasirinkimas medžiagų, odų, drabužių, avalynės, vaistų ir kitokių 

geriausios kokybės prekių ir pačiomis prieinamiausiomts katodinis.
Tame pat siuntinyje negalima siųsti maisto produktų ir pramonės dirbinių.
Atidarta kaadlia «w $ vtL ryte Iki $ vaL vak. Sskamdieniuto IU 4 valandos.

Mūsų kHjentų patogumui mes atidarėme skyrius šiuose miestuose:
11889 Jus. Campau $88 TT. Giraid Ava
DSnKMT 12, MM. PHILADELPHIA 23, P*. 

TeL TOwnsend 9-329$ TeL WAIuut 5-887$
CLEVELAND 43, 

TeL T0wer 1-1461

►►

►►►►►

■

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti,^ 
skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite^ 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adrehą). <

SAULĖS RŪSTYBĖ- (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.0(1

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir< 
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 448^ 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUI’TARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa-* 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tračfoeioū 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautini) 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00’ Bet kas nori tik 1 ar 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.,

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite;
DR. ALG. MARGERIS, 3325 S®. Halsted St- Chicago 8, 4B

MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms raiba—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"KeleMo” iparatovė padary» 
ir nubus frei&aa ir pigiau, nagu kuri nori 
kita gpsuahnNL Prafame kreiptis Kuo adresu: 

"KELEIVIS”



. - ■v -> *.<X V>'- .A

GUBER. FURCOLO DALYVAUS

Gubernatorius Furcolo sol. Stasė Daugėlienė. Jero- 
pranešė, kad jis dalyvaus nimo Kačinsko vadovauja- 
Lietuvos nepriklausomybės mas mišrus choras, Onos I- 
paskelbimo 40 metų sukak- Vaškienės tautinių šokių so
ties minėjime, kuris bus va- kėjai ir lietuvių parapijos 
sario 16 d. 2 vai. p. p. mokyklos mokiniai.
Thomas Park mokyklos sa- Visi ateikime j minėjimą 
Įėję. ir nesivėlinkime. nes i jo a-

Ten kalbės prel. M. Kru- tidarymą atvyksta pats gu- 
pavičius. meninę dalį atliks bernatorius.

“LIETUVA BUDO“

Stepono Kairio knyga 
“Lietuva budo” jau parda
vinėjama. Iš mūsų pirmieji 
ją įsigijo inž. Br. Galinis, 
teis. J. Vembrė, V. Val
teris iš Waterburio, dr. M. 
Devenis iš Waterburio, dr. 
D. Jasaitis iš Tampa, Fla., 
S. Jurgelevičius iš Dorches
terio, J. Vaičaitis iš South 
Bostono. Mass.

Knygos kaina $5.50.

Radijo programų 24 m. 
sukaktuves

KELEIVIS, SO. BOSTON

LINKSMAS PARDUODU NAMĄ NAUJIENA 
1 Dorchester)' Ashmont rajone par-Įt tzv.v.avovv.j *~*w*v"v Jl mi |

LIETUVIŲ RADIO KORP. 24 METŲ SUKAKTUVIŲ ’SSSUJTS STEPONO KAIMO
! -oil) modernios virtuvės ir vonios, 
i 2 garažai, 117,700.

A. Juknevičius AN 8-66S6

LATVIŲ BARITONAS DAINUOS JORDAN HALL

Seniausių radijo progra
mų Naujojoj Anglijoj 24 
metu sukaktuvės su linksmua
metiniu talentu popiečiu ir

................ , , , ... . pasiviešėjimu So. Bostono
Pabaltiecių D-jos Koncer- lės, kad menininkas tun Lietuvių Piliečių Klubo au

tų antra serija pasibaigs š. būti ypatingai pranašus, ditorijoj minimos sekmadie
ni. vasario 7 d., penktadie- kad iškiltų. Gal mes apie
nį, 8:30 vai. vak. Jordan save esame geresnės nuo-
Hall latvių baritono Teo- monės negu kiti apie mus”
dors Brilts koncertu. —kukliai atsakymą baigė.

Teodors Brilts baigė kon-: Teodore Brilts labiausiai 
servatoriją Rygoje, vėliau mėgsta operą. Latvijoj- jis
studijas gilino Italijoje. 19- 
44 m. atsiradęs kaip ir dau-

buvo nuolatinis valstybinės 
operos solistas. Čia jis yra

gelis kitų Vokietijoj, jis da-patenkintas profesoriavimo
vė eilę koncertų. Nuo 1948 sąlygomis konservatorijoje,
m. pastoviai gyvena Kana- bet pirmoj vietoj stato sce- 
doj. Nova Scotia, kur jis !nos pasirodymus, nes scena 
yra Halifax Maritime Kon-'buvo jo gyvenimo tikslas, 
servą t o rijo j operos ir voką-Į Bostono koncerte Teodore 
linio skyriaus direktorium.
Šalia tų pedagoginių suge
bėjimų Brilts yra aktyvus

ni. vasario 9 d. nuo 4 iki 
11 vai. vak.

Matysime Įdomių talentų. 
Tris geriausiai pasirodan
čius talentus šiemet rinks:
Dr. Amelia Rodd, opfome-į 
tristė iš So. Bostono, visuo-! 
menės veikėja p. Kathiyn1 
Namaksienė, dr. Pauline 
Luzackas iš Cambridge, bu- 
vęš šeštadieninės Mokyklos 
vedėjas Justinas Vaičaitis ir 
šeštadieninės Mokyklos Tė
vu Komiteto pirm. Zigmas 
Gavelis.

Be vietinių talentų, turė-
Brilts dainuos daug Įdomių 
ir retai girdimų dalykų, 
kaip Mussorgskv “Minties, . ». .. . ,. .
dainos ii- šokiai”, labai dra-i s™ sv?.cn! ® t.oha.u\t vl- 
matiiką monologą iš Gior-^ m.vĮ™ą dainmmką Joną 
dano operos Andrea Che-'Tart\ullon! 18 N- f1’

Mail and Star” apie ji rašė: nier, Šuberto, Kalninšo dai- ’į ! ma81 ? , 1 .a?Jn’
. -Ilgai atminty liksiąs dai- nas, Handeiio bei Verdi a- 
navimas. Tiktai didelio pa- rijas.
jėgumo dramatinis barito- Pabaltiecių d-ja tikisi, kad .
nas taip Įtikinančiai gali šis koncertas, kaip ir prieš yOgramai pasielgus bus 
perduoti jausmus”. ji buvusieji, turės pasiseki- linksmas pasiviesejimas su

mą ir tuo pačiu padrąsins gailiais lietuviškais užkan- 
rengėjus planuoti trečią Ežiais, gėrimais ir linksma

Talentų Popietis Ir Pasiviešėjimas
Sekmadienį, Vasario - February 9 d., 1958 

So„ Bostono Lietuvių Piliečių Klubo Auditorijoje 

4:30 iki 11 vai. vakaro
PAMALDOS LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 1:00 P. M., 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJ E jvyksta pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal- 

i das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

.A. Jurėnas yra. Harvardo 
universiteto doktorantas ir vėr
ei šv. Raštą j lietuvių kalbą.

ODOS ir PADAI 
Visokios odos, padų, vitpadžių 
odų batukų viršams geriausios rū
šies gausite pas (T

JERE.MIAH BER.MAN CO.
52 South Street, Bostone

(Kampas Essex ir Šouth gatvių

KAMBARYS NUOMAI 
Išnomuojapias šviesus, šiltas kam

barys su karštu vandeniu ir visu ap
rūpinimu ir, kas nori, su maistu. 
Dorchestery, 21 Bowdoin Avė. Skam
binti: GE 6-5139. (6

PARDUODAMI NAMAI 
BE TARPININKU 

Investavimui nuosavybė, pinigų ne
reikia įmokėti 3 ir 4 šeimų namai, 
puikiame stovyj, duoda per mėnesį 
nuomos $215. Prašoma $15,500. Fi
nansavimų sutvarkys lengvomis są

lygomis. Šaukti: HI 5-0074 (6

radijo- koncertų ir Įvairių 
operų pasirodymuose. Ka
nados laikraštis “Halifax

« Charles J. Kay
Magikas, ~Maxim, the Mad Gypsy” dalyvaus programoje j j (KUČINSKAS)

Apart talentų, bus svečias iš Nashua, N. H., visų mylimas 3 Lietuvis Plumberia 
dainininkas JONAS TAMULIONIS; stebins visus magikas i 3 Atlieka visokius “plumbing”— 
-MAXIM, the MAD GYPSY.” Matysim pereitų metų išrinktą J aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo! 
gražuolę “Miss Lithuania of N. E.” panelę IRENĄ ANDRUNAS Jir taisymo darbus. Kainos priei- 
iš Hyde Park. Gros populiari STUDENTU ORKESTRĄ. Bus ska- 3nam?s- P*™ ne^u k» P«-
nių lietuviškų užkandžių ir gerinu?. ; jkamb,?e,įf^a'et>,t

(žanga: suaugusiems $1.00, vaikams 50 centų. ‘ ji2 Mt. Venran, Dorehester, Ma
" ---- -

TIK PJ 
KNYGĄ “LIETUVA 
DO” GALITE GAUTI KE
LEIVIO ADMINISTRACI- 
JOJE. KAINA $54Kk -

BUTAS NUOMAI 
Išnuomojamas geras botas suau

gusiems ii tokių kambarių ir virtu
vės, su centraliniu apšildymu. Vieta 
rami, netoli Uphams Corner. Yra 
tuščias garažas. Teirautis pirmame 
aukšte.

17 Wendover Street 
Dorchester tt, Hess. _<»

PARDUODAMAS AKORDJONAS
Koncertinis, žymios “Renelli” firmos, 
120 bosų, 11 registerių prieky ir 4 
registeriai ant bosų, juodas, beveik 
naujas. Kaina $360. Kreiptis j Ke
leivio įstaigų, 636 E. Broaduray, So. 
Boston 27, Mass.

Or. B. Matulionis
I

T«L AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Teodore Brilts paklaustas, 
kokios yra nuomonės apie 
galimybes pabaltiecių me
nininkams šiame žemyne, 
atsakė: “Mes turime daug 
talentų, bet varžybos šitam 
kontinente yra tokios dide-

koncertų seriją.
Biletų bus galima gauti

ir koncerto dieną teatro ka
soje.

muzika, kurią gros populia
rus Studentų orkestras. Da
lyvaus . šių metų gražuolė 
“Miss Lithuania of N. A.”

♦1
j! RADIO PROGRAMA

COUNTRY CLUB, Raynham, Mass., prie didelio ežero, »’ Lietuviu Radio nmoroma 
| yra patogi vieta visokiems parengimams: piknikams, moky- «i.v wtv\t 1001 v
• kių iškyloms, jaunimo parengimams, vestuvėms, draugu iš- į ls stoties WLYN, 1360 Kl- 
1 važiavimams ir kitokiems. Jei norima, iki šimto žmonių ga- i l~>i'Un mUVio oAlrmoJin. 
| Įima vietoje pavalgydinti, jei daugiau, tai galima valgius už

sisakyti. Išnuomuojame su laisniu degtinei pardavinėti

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
^eL AN 8-2712 irbe BI 4-9611

Dr. J. C. Seymour

Didelės krepšinio rungty
nės South Bostone

t11
♦ i

lociklų, veikia sekmadie- 
niais nuo 2:30 iki 3 va).

(LAMD«UB) 
lr

Pagal susitarimą, darbo dienom parengimams vietą ga- { i dieną. Perduodamos lieto- 
viskos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau-

V a una. viai vrvj paiv
J Įima gauti nemokamai. Prašom kreiptis:

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykiteJ. Budreikienė įPanelė Irena Andrūnas iš 
_____________ 'Hyde Park. Visi gaus pro

gą savo talentus palodyti 
ir dovaną laimėti polkos, 
valco ir tango varžybose.

Kviečiam iš arti ir toli su
važiuoti vasario 9 d. Į South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo auditoriją seniausių 
radijo programų Naujojoje 
Anglijoje 24 metų sukaktu-

n _ . * . ,vėms minėti kartu su mu-metų Bostono meisteris —
Boylston Chess Club rung
tynėms su Lietuvių A ko
manda. Rungtynių pradžia 
abi dieni 7:30 P. M.

Boylston ir Quincy 
pas lietuvius

Į So. Bostono L.P.D-ją šį 
penktadienį, vasario 7 d. 
atvyksta tarpklubinėms ša-

Šį šeštadieni ir sekmadie
ni, vasario 8-9 d.d., South 
Bostone, mūsų sporto mė
gėjai ir jaunimo mylėtojai chmatų rungtynėms Quincy
turės progos pabuvoti, pasi- 
jaudinti ir pasigėrėti ge
riausių Rytų apygardos 
krepšinio ekipų varžybose. 
Čia suvažiuos N. Yorko. 
Brooklyno. Waterburio, 
Hartfordo. Worcesterio lie
tuviai krepšininkai, prie ku
rių prisidės dar Bostono 
Dainavos vyrų ir jaunių ko
mandos.

Bostono ekipoje žais: 
Mockus, žičkus, Adomkai- 
tis. žižniauskas, Gailiūnas, 
Ambroza- Leščinskas. Pir
menybės pravedamos taškų 
sistema. Rungiamas! dėl Ry
tų apygardos taurės. Atski
ra taurė paskirta krepšinio 
nugalėtojui, be to dar do
vanos iškilesniams krepši
ninkams. Drauge šiose p-bė- 
se išsispręs kas gaus teisę 
atstovauti Rytų apg. Cleve
lando žaidynėse. Šitas pir
menybes rengia Bostono 
LSK Dainava, šeštadienį 
krepšinio varžybos vyks P. 
Gavin mokykloje (kampas 
Dorchester—7 St.), nuo 1 
iki 7 v. v. Sekmadienį tuo 
pat laiku.—Municipal Buil
ding. E. Broaduay. šešta
dienio vakare Tautinės S- 
gos namuose bus sportinin
kų subuvimas su šokiais.

K. Merais

B su Lietuvių B, o šeštadie
ni, vasario 8 d., atvyks pr.

mis.
Atsiveskit savo šeimas, 

nes įdomumų bus visiems 
amžiams. Įžanga suaugu-

_______________________ siems $1, vaikams 50 centų.
namas pardavimui Kviečia Tamstas

So. Bostone parduodu pigia: medi- Steponu* ir Valentina 
nj namą trijų šeimų. 3-4-4 kambarių 
su visais įtaisymais. Trečiame auk
šte 4 kambariai laisvi. Kreiptis pir
mame aukšte. Telefonas AN 8-4687 i 
251 Gold St., So. Bostone (7

Minkai, programų vedėjai

Visur duona su pluta.

INCOME TAX
blankus: Federal ir State mokesčiams, užpildo naudojant visus 
taupymo metodus

V. STELMOKAS Boston Hoir.es Co.
389 W. Broad wa v, So. Boston Tel. A N-6030

PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge 
iSt., Cambridge, K EPE J A1

BALTIC RYE BREAD
Įsiūlo gardžią lietuvišką supiaustytą duoną ne tik šeimoms, 

vestuvėms, banketams ir parems. Reikalaukite visur!j
\7>e\ t/ą\ ♦ >

Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham. Mass.

AUuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WINDOWS)

įdėjimas pagal susitarimą 
Telefonnokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės
* Sutaupyk tarpininko komisą
* Trijų dalų langas
* Vienas iš mūsų daugelio pui
kių langų.

ROYAL ALUMINUM MFG. CO.
621 East Ist Street, South Boston, Mass. 

Klauskite Mike (Maikel)

Žemos,
ŽEMOS
KAINOS

aamas ir “Keleivis.”
Steponas Minko*.

jnmnm

Z-RAY

VALANDOS: aoo Z-4, 7-«
SM BKOADWAT

SOUTH BOSTON.

ti The Apothecary
lietuviška Tikra Vaistine

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
ELL1S BUILDING, Room 

409 West Broaduray
SO. BOSTON 27, MASS. 
Telefonas: AN 8-8764

10 1313 ADDISON ROAD
Superior Avė. ir 7 Ist. St. kamp.

CLEVELAND, OHIO 
Telefonas: UTah 1-0807

m

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tek GE 6-2887

uiuiuiiiJLUuni'

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus Ii lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

Joha Petras 

14 Gartfamd Street

Išvyko i Kaliforniją

M. Agurkienė iš Allston, 
Mass.. išvyko i Los Angeles 
ir žada ten pabūti porą mę- 
nesių.

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytoją re
ceptus ir turime visus gątavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W BROADWAY, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 
Telefonas AN* 8-6024

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 
: -f ** S X«KI

Persiunčiame Jašą sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSUOS valdoaaas sritis 

iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje Įstai
goje. Prašykite katalogą.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu 
įdėkite daiktą sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimas.

(STAIGA LIETUVIŠKA, DEL INFORMACIJŲ 
KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai 
patarnauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti.

Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

Jamaka Plato, 
TsL: JA 4-4676

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jmtiee at the 

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-242

Tel. AN 8-2806

Dr. J .L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki C

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL ĮSTATO A INSUBANCB

409 W. Broaduray 
8OUTB BOSTON, MASS.

Offim T«L AN 
Baa. 91 OMOLB

■M. FA S-M1S

KETVIRTIS A CO.

’^SSajdhay279-W.
SOUTH BOSTON 

TeL AN 84649

FLOOD SOUARE 
HARDWARE CO.

Hoir.es

